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Forord

Egentlig hadde jeg planlagt to tette fødsler. Bare lille Hans kom til termin...
Etter måneder med flikking og omskrivinger etter at jeg ansa meg som

ferdig, velger jeg nå å sette punktum. I denne prosessen er det mange å takke
ved Senter for teknologi og samfunn. Faglig veileder, Knut Holtan Sørensen
fortjener en stor takk! Videre er det mange som har lest og kommentert utkast
underveis - takk til dere alle!! Stig Kvaal tok seg av layout og arbeid med
siste "finish". Uten denne hjelpen hadde det kanskje drøyd nok en måned.
Takk til Stig!!!

Med denne avhandlingen setter jeg også et punktum i overført
betydning, ettersom jeg nå slutter ved STS og starter i SINTEF når
svangerskapspermisjonen utløper. Skiftet av arbeidsplass er både vemodig og
gledelig. Jeg har sått stor pris på de 10 årene ved Senteret, og kommer
oppriktig talt til å savne dere alle sammen som kollegaer - og mange som
venner. Samtidig gleder jeg meg til å skifte beite. Forhåpentligvis vil det være
duket for samarbeid mellom NTNU/STS og SINTEF/IFIM i tiden fremover.

På gjensyn!

Trondheim 15. april 1998

Marit Hubak
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Teknologi for en bærekraftig utvikling?

1.1. Norsk energipolitikk, energieffektivitet og vern av miljø
Under åpningen av NorTech-messa i Trondheim i november 1995, ble
daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen intervjuet på radio. Han ble
spurt om hvilken sammenheng han så mellom teknologi og miljøspørsmål.
På dette svarte Berntsen at teknologisk utvikling langt på vei hadde skylden
for det miljømessige uføret "vi er kommet opp i". Derfor behøver vi, ifølge
Berntsen å jobbe med nettopp teknologien for å bedre miljøproblemene.

Dette motsetningsfylte bildet av teknologi, som problemskaper og
problemløser, er ikke miljøvernministeren alene om. Innenfor samfunns-
forskningen har det imidlertid vært mer vanlig å betrakte teknologi som
problemskapende (jfr. Winner 1977). Derfor er det viktig å lære mer om hva
som skal til for at ny teknologi skal fungere som det positive virkemiddel
Torbjørn Berntsen ønsker seg. Vi trenger altså bedre innsikt i det samspillet
mellom politikk, kunnskap og praksis som påvirker håndteringen av
miljøutfordringer.

Denne avhandlingen tar sikte på å bidra til dette gjennom å analysere
hvordan byggebransjen møter de energi- og miljøutfordringer som gjerne
kalles energiøkonomisering (ENØK). Mer spesifikt undersøkes den delen av
bygningsbransjen som arbeider med Varme, Ventilasjon og Sanitær (VVS)
fordi det er VVS-bedrifter som mest direkte arbeider med ENØK-problem-
stillinger. Jeg skal studere i hvilken utstrekning ENØK-teknologi blir tatt i
bruk i forbindelse med nybygg eller bygningsmessige forandringer. Bidrar
VVS-bransjen til å realisere de energi- og miljøpolitiske målsettinger som
Stortinget har vedtatt?
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Som sosiologisk problemstilling har jeg valgt å forstå dette som et
samspill mellom utformingen av politiske mål, utvikling og formidling av
ny kunnskap, og endring av teknologiske praksiser. Jeg er særlig opptatt av
hvorvidt og hvordan politiske mål og ny kunnskap, eventuelt, fanges opp og
bidrar til økt energiøkonomisering i bygninger. Dette er derfor ingen
tradisjonell studie av iverksetting av politikk. Avhandlingen forsøker i stedet
å analysere ENØK i bygninger som et flernivå-problem gjennom å veksle
mellom makro-, meso- og mikroperspektiver, i tråd med utviklingen
innenfor teknologisosiologien (jfr. Latour 1987, Bijker & Law 1992,
Sørensen og Levold 1992).

Som sosiologisk avhandling er problemstillingene tettere knyttet til de
sosiale og kommunikative aspektene ved teknologisk problemforståelse og -
løsninger. Avhandlingen vil altså ikke analysere teknologiske løsninger i
detalj. Samtidig er den fokusert på teknologi fordi teknologi i denne
sammenhengen både er en arena der økonomiske, politiske og kulturelle
prosesser utspiller seg, og et vindu inn til disse prosessene. VVS-teknologi
representerer også en mulighet for å delegere (Latour 1992) ivaretakelsen av
mer miljøvennlig energibruk og energieffektivisering. Med det mener jeg at
etableringen av tekniske løsninger så å si kan fryse fast, eller i det minste
fremmer, bestemte handlingsmønstre, uten kontinuerlig menneskelig
oppfølging. Det er denne muligheten for delegasjon som gjør teknologiske
løsninger så attraktive som politiske virkemidler (f. eks. byggeforskrifter).

Avhandlingen vil utnytte en teknologisosiologisk tilnærming som
nettopp synliggjør hvordan teknologi inngår i økonomiske, politiske og
kulturelle prosesser i en gjensidig forming. Teknologi formes av økonomi,
politikk og kultur, men også omvendt. Ingeniørarbeid handler derfor om å
forhandle natur og samfunn, om avveininger mellom teknologi, økonomi,
politikk og kultur (Andersen og Sørensen 1992, Williams & Edge 1996).
Disse forhandlingsprosessene er det viktig å komme på sporet av.

Etter den såkalte oljekrisen i 1973 har norske myndigheter konstruert
en energiøkonomiseringspolitikk som er grannet på relative energipriser og
markedsmekanismen, men som samtidig legger stor vekt på informasjon,
opplæring og kunnskapsutvikling, herunder forskning og utvikling (FoU).
Myndighetene har framfor alt tatt sikte på å gjøre energiprodusenter og
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-brukere generelt mer bevisste om lønnsomheten ved energieffektivisering.
Prototyp- og demonstrasjonsprosjekter har vært brukt for å øke kunnskapen
om praktiske, teknologiske og økonomiske muligheter. Stortingsmeldingene
forteller også om en økende opptatthet av reguleringstiltak, for eksempel
ved å endre byggeforskriftene for å kreve mer energieffektivisering. I tillegg
har det vært en kontinuerlig drøfting av organiseringen av elektrisitets-
markedet.1 Stortingsmeldingene vitner også om en løpende innsats for å
utvikle og evaluere nettverk for å ivareta ENØK-løsninger. Den siste
Stortingsmeldingen, nr. 41, viser imidlertid at nettverkene ikke har funnet
noen endelig form, og at organiseringen av ENØK-arbeidet fortsatt oppfattes
som problematisk.

De politiske strategiene har altså hovedsaklig dreid seg om teknologi
og økonomi. Stimulering til utvikling av ny energieffektiv og miljøvennlig
teknologi forventes å føre til en bedre energiutnyttelse. En adekvat
prispolitikk antas å bidra til at markedsmekanismen skaper et "optimalt"
(les: lavere) energiforbruk. Ingen av disse hovedstrategiene er særlig opptatt
av de sosiale og kulturelle prosesser i det norske samfunnet; nordmenns
preferanser, åtferd og verdimønstre. Heller ikke samspillet mellom høynede
priser på energi, teknologiutvikling og folks levekår har fått særlig
oppmerksomhet fra norske myndigheter.

I rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, "Our
common future" (1987), tilskrives teknologi en meget viktig rolle og
omtales som et bindeledd mellom natur og menneske (s. 53-55). I likhet med
Berntsens uttal else, er Verdenskommisjonens rapport gjennomgående preget
av en forståelse av moderne teknologi og vitenskap som nødvendige
redskaper i arbeidet med politiske programmer for bærekraftige utviklinger.

Økonomisk vekst behandles som regel som en forutsetning for
velstand - og etterhvert også som argument for en mer bærekraftig politikk.
Teknologiforståelsen holdes imidlertid konstant. Idag argumenteres det slik

1st. meld. nr. 42 (1978-79) Om energiøkonomisering
St. meld. nr. 37 (1984-85) Handlingsplan for energiøkonomisering
St. meld. nr. 61 (1988-89) Om energiøkonomisering og energiforskning. Denne
meldingen varslet om en ny energilov som skulle liberalisere elektrisitetsmarkedet.
St. meld. nr. 41 (1992-1993) Om energiøkonomisering og nye fornybare energikilder
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for vind- og bølgekraft, solenergi, biomasse og varmepumper. Innenfor
forskningsfeltet samfunn, energi og miljø er den gjeldende vitenskapelige
forståelsen at vi behøver mer kunnskap. Teknologiske utfordringer, for
eksempel energi-økonomisering og bedre innemiljø, kan ses i lys av den
samme overliggende problemforståelse - i spennet mellom økonomi,
kunnskap og kommunikasjon. Da blir det nærliggende energi- og miljø-
politiske virkemiddelet å satse på videre teknologisk kunnskapsutvikling
med påfølgende spredning, parallelt med økt informasjonsaktivitet og
adekvat prissetting.

Når denne avhandlingen ikke er noen studie av teknologispredning,
skyldes det at ENØK svarer til en mer komplisert virkelighet. Hoveddelen
av teknologisosiologiske undersøkelser har analysert enkelt-teknologier eller
teknologiske systemer (jfr. Bijker et al. 1987, Bijker & Law 1992,
Summerton 1992). ENØK er imidlertid ingen gjenstand eller system, men
mer en samling av spesifikasjoner og strategier. Spredningen av ENØK er
derfor mer kompleks og samtidig mer sårbar for "oversettelse" enn for
eksempel et nytt teknologisk prinsipp. Dette krever en større oppmerksom-
het omkring prosesser, i mitt tilfelle forholdet mellom ENØK-politikk,
ENØK-kunrtskap og WS-praksis. I utgangspunktet må ENØK i bygninger
antas å være et produkt av et samspill mellom disse prosessene, slik det er
antydet i figur 1.1. Avhandlingens problemstilling kan dermed i første
omgang beskrives som å skulle klarlegge hovedtrekkene i de tre prosessene
og deres innbyrdes samspill.
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ENØK-politikk

ENØK
i bygninger

ENØK-kunnskap WS-praksis
Figur 1.1. Foreløpig analysemodell

Som bakgrunn for det videre arbeidet vil jeg kort si noe om bygningsteknis-
ke reguleringer og om utviklingen av den statlige ENØK-politikken.
Deretter vil jeg presentere en teoretisk inngang til studiet av ingeniørmessig
praksis, knyttet til forholdet mellom innovasjon og design. Dette danner
utgangspunkt for en ytterligere presisering av problemstillingene i avhand-
lingen.

1.2. Bygningstekniske reguleringer
I 1924 fikk vi den første bygningsloven som omfattet hele landet. I 1949
kom et skille mellom lov og tekniske bestemmelser i form av de første
byggeforskriftene, og i 1965 fikk vi dagens bygningslov med forskriftene av
1969. I realiteten er dette det regelverket som vi bygger videre på i dag
(Lysne 1994:5). Allerede her ble forholdet mellom overordnede forskrifter
og henvisning til utfyllende standarder grunnlagt.
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Ut fra den norske Plan- og bygningsloven (1965) er det utredet
forskrifter til gjennomføring og utfyllelse av bestemmelser i loven. Som en
videre forklaring og utdyping av disse finner vi igjen veiledning til
byggeforskriftene. Hensikten med en slik inndeling er å sikre en viss
fleksibilitet, slik at lovverket blir hensiktsmessig. Ofte firmer vi minimums-
standarder som veiledning.

Det er imidlertid en oppfatning at i Norge fungerer byggevirksomhe-
ten på en slik måte at det ikke trengs særlig mange sentralt fastlagte tekniske
krav. Dette henger blant annet sammen med den måten bransjen er
organisert på, kunnskapsnivået i bransjen, finansieringsordninger, den
utstrakte bruk av standarder og den informasjonskilden som Norges
byggforskningsinstitutts (NBI) byggedetaljblader representerer. Regelverket
inneholder derfor mest funksjonskrav og innebærer et nokså stort rom for
frihet i utformingen av tekniske anlegg. Det eneste kravet er at de tekniske
løsningene skal fylle funksjonskravene. Ulempene med dette kan være flere.
Funksjonskrav kan oppfattes som manglende krav. De kan være vanskelige
å kontrollere og gir rom for ulike tolkninger. Derfor fordres det gode
kunnskaper hos dem som skal forvalte og oppfylle funksjonskravene
(Apeland m. fl. 1990:115-116).

Det ligger imidlertid noen prinsipp bak det regelverket og de
standardene som er utviklet. Initiativtakereren til et byggeprosjekt og det
offentlige har gjerne forskjellige oppfatninger av hvordan prosjektet bør
utformes og gjennomføres. At det offentlige skal ha en viss rett til å øve
påvirkning på et byggeprosjekt er det relativt bred enighet om. Den
offentlige interessen ligger i å ivareta menneskers liv, helse og sikkerhet og
ikke minst ivareta svake gruppers særlige behov. Videre innebærer offentlig
innflytelse også å arbeide for å ivareta våre kulturelle verdier og interesser.
Bygningsloven er en offentlig-rettslig lov og sått av samfunnsmessige
hensyn. Loven skal ikke ivareta rene byggherreinteresser. Det offentliges
krav til byggets kvalitet og funksjonsområder vil på mange måter ligge
under det som en byggherre vil forvente. På den andre siden kan samfunns-
messige hensyn forme krav som, for byggherre, synes å være i overkant.

Nye bygge forskrifter har vært under utarbeiding i flere år. De trådte i
kraft i 1997, altså etter at datainnsamlingen i prosjektet var avsluttet. Når det
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gjelder forskriftskrav rettet mot energiforbruk i bygninger, har det skjedd
vesentlige endringer fra 1969 og fram til i dag. Mens kravene før 1969 var
sått primært for å ivareta minstekrav til sikkerhet, helse og for å unngå
bygningsskader, er hensynene til brukerkomfort, optimalt inneklima og
samfunnsøkonomisk rasjonell utnytting av energiressursene våre stadig
kommet mer i fokus (Lysne 1994). Gjennom 1970- og 1980-årene er
kravene til bygningskroppens varmeisolasjon jevnlig blitt skjerpet. Parallelt
har vi fått en stadig økende forståelse for sammenhengen mellom tette hus,
innemiljø og energiforbruk. Fremfor alt har utviklingen av en statlig ENØK-
politikk representert nye prinsipper for byggebransjen.

1.3. Få vil spare energi, mange vil spare penger
Begrepet energiøkonomisering har en forholdsvis kort historie, og det har en
politisk opprinnelse. Den statlige interessen for ENØK skriver seg tilbake til
oljekrisen i 1973. Siden er begrepet utviklet i en rekke offentlige
dokumenter.2 Oljekrisen og økningen i energiforbruket tilsa at det ville bli
nødvendig med utbygging av vannkraft i Norge. Som et alternativ til
utbygging, ble energiøkomisering lansert. En forutsetning var imidlertid at
kostnadene ved å spare energi ikke oversteg kostnadene ved å øke tilgangen
dvs. foreta utbygging. Motivet for den statlige ENØK-innsatsen var et
bidrag til en mest mulig effektiv utnyttelse av landets energiressurser.
ENØK ble definert som et økonomisk begrep der staten skulle fremme
samfunnsøkonomisk lønnsom energisparing. De nevnte
Stortingsmeldingene drøfter ulike energispare-potensialer som følge av
ENØK, samt virkemidler som kan bidra til å nå slike mål.

"Enøk tillater oss en utvikling som ellers ikke er mulig. De
tilgjengelig energiressurser rekker enkelt sagt til flere innsats-

2Det dreier seg om følgende dokumenter:
NOU 1975:49 Om tiltak for energiøkonomisering
St. meld. nr. 42 (1978-79) Om energiøkonomisering
St. meld. nr. 37 (1984-85) Handlingsplan for energiøkonomisering
St. meld. nr. 61 (1988-89) Om energiøkonomisering og energiforskning
St. meld. nr. 41 (1992-1993) Om energiøkonomisering og nye fornybare energikilder
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områder. "3

ENØK er idag en del av byggeforvaltningen. Mange byggherrer etablerer
derfor metoder for å resultatvurdere ENØK-arbeidet, økonomisk såvel som
kvalitetsmessig. Aktører som øver innflytelse på organiseringen og
gjennomføringen av ENØK-prosjekt er ifølge Hanssen m. fl. (1996):

1. Virkemiddelapparatet
2. Tilbydere av varer og tjenester
3. Bygningseiere og -brukere

ENØK-prosjekter inndeles i tre faser. Første del omhandler virkemiddel-
apparatets aktiviteter. Ulike offentlige etater og energiverkene skal ivareta
samfunnsmessige oppgåver og kan benyttes som rådgivere/veiledere.
Målsettingen er kunnskapsspredning, holdningsbedring og å stimulere til
handling. Aktører som NVE har godkjent og kvalitetssikret, får bruke
statens ENØK-symbol. Dette symbolet skal forbindes med kvalitet, tillit og
autoritet.

Annen fase består av rådgivere, entreprenører, industri og handel dvs.
tilbydere av varer og tjenester. I tillegg kommer oljeindustri og kraftleveran-
dører som markedsfører energi, ofte i kombinasjon med ENØK. Tilbyderne
har bedriftsøkonomiske interesser, men vil gjerne knytte kvalitet til sine
varer og tjenester. Reglene om egenkontroll i den gjeldene Plan- og
bygningsloven betyr at partene i et byggeprosjekt seiv skal dokumentere at
alle offentlige krav er oppfylt.

Byggherre eller leietaker har ansvaret for driften av bygget. I tredje
fase skal driftspersonalet motiveres og utdannes, og effekten av ENØK-
prosjektet skal kontrolleres. Eiere og brukere trenger en annen dokumenta-
sjon for sluttproduktet enn de som bygger. Dette kan f. eks. dreie seg om
drifts- og vedlikeholdsinstrukser, anleggenes kapasitet, energiforbruk osv.

Et vellykket ENØK-prosjekt kan karakteriseres ved at avtaler og
leveranser er utført til rett tid, på rett sted og til avtalt pris og med den
kvaliteten som er angitt i beskrivelsen. Dette er likt andre vellykkete
byggeprosjekt. I ENØK-prosjekter skal hensynet til et sunt og godt

O. Hanssen m.fl.: Enøk i bygninger - effektiv energibruk s. 10, SINTEF, Universitetsforla-
get 1996
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inneklima være lagt inn i planlegging, utføring og drift (Hanssen m. fl.
1996:62)

I ENØK-prosjekter skal både investering, besparelse og lønnsomhet
vurderes tidlig i byggeprosessen. Byggherre bør ha en sentral funksjon i
byggesaker. Dette krever kunnskap. Dennes ledelse og organisering av
byggesaken kalles prosjektadministrasjon (PA) og kan også omfatte
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av det ferdig oppførte bygget. Det er
utviklet såkalte PA-systemer som skal sikre mer oversikt og styring i
byggesaken. Et PA-system omfatter:

- Enhetlig og systematisk prosess
- Funksjonskrav
- Effektiv planlegging
- Sikre byggherres behov
- Styrke og bedre samarbeidet

Byggherren skal gjennomføre en funksjonsanalyse og et programarbeid og
definere de ENØK-kriterier som prosjektet skal følge, også eventuelt
driftsorganisasjon. Byggesaken følges og ledes fra start til mål. Sammenset-
ningen av organisasjonen må ta hensyn til kompleksiteten og tverrfaglig-
heten av prosjektet. Ved store nybygg bør engasjement av ENØK-byggele-
der vurderes. Kvalitetssikring er sentralt i PA-systemer.

Vanlige årsaker til at ENØK-tiltak igangsettes er behov for rehabilite-
ring av bygningsmassen. Klager, feil, mangier eller høyt energiforbruk
spiller også en vesentlig rolle. Ifølge Hanssen m.fl. (1996:65) viser
erfaringer at byggherrer er svært positive til forslag om ENØK-tiltak i
forbindelse med nybygging, ombygging og rehabilitering. Også klager fra
byggets brukere, eller påviste driftsforstyrrelser kan være foranledning til at
arbeid settes igang.

Norges Vassdrag og energiverk (NVE) har fra og med høsten 1994
systematisk gjennomført kampanjer som er ment til å styrke sluttbrukers
motivasjon. Hver kampanje har kostet staten ca. 5 millioner kroner.
Markeds- og mediainstituttet har målt resultatene for NVE. Følgende
resultater foreligger:

- ENØK er et lavinteresseprodukt
- ENØK er komplisert og teknisk orientert

9
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- ENØK oppfattes ikke alltid som lønnsomt
- ENØK blir misbrukt i markedsføringen av varer og tjenester

ENØK-begrepet handler teoretisk sett like mye om kunnskap, organisering
og ivaretaking av miljø, som om energisparing med økonomisk vinning som
motiv. Alle involverte i bygningssektoren, samt byggherre og brukere, har et
felles ansvar for å bidra til at energi blir utnyttet på en samfunnsmessig
rasjonell måte. Etterhvert finnes det et betydelig offentlig og privat tilbud for
ENØK-rådgivning og oppbygging av internkontroll i bedrifter. Like fullt
hevdes det at svært få utbyggere oppfyller lovene som gjelder i arbeidslivet.4

Er det riktig å hevde at ny teknologi hemmes av tradisjonelle arbeids- og
byggemetoder, og at ENØK-satsingen lider under dette?

1.4. Ingeniørarbeid, innovasjon og design
I studier av teknologisk fornyelse har konsulenter og importør-
er/leverandører ofte fått lite oppmerksomhet sammenlignet med FoU-
aktivitet og sluttbrukere. Dette gjelder både i forskningssammenheng og ved
utforming av statlige virkemidler. En viktig årsak til dette, er at forståelsen
av kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning ensidig har bygd på en såkalt
lineær modell som er prinsipielt skissert i figur 1.2.1 denne typen tankegang
legges det stor vekt på forskning som kunnskaps-leverandør og stor vekt på
industribedrifter som innoverende og spredende. Sluttbrukeren tildeles også
en viktig rolle gjennom hans eller hennes valg av produkter, som i siste
instans påvirker produksjonsvolumet og produsentens nyskapningsinteresse.

Forskning | »• Oppfinnelse I •! Innovasjon J Produksjon j »j Kjøp

' EZZ:IZZl

Figur 1.2. Lineær modell av teknologisk fornyelse/innovasjonsprosess

Denne modellen bygger på grunnleggende feilaktige oppfatninger om
karakteren til teknologiske fornyelsesprosesser (Kline & Rosenberg 1986,
Rothwell & Zegveld 1985). Årsaken er i korthet at modellen neglisjerer at

^Eget intervju i Statsbygg med prosjektleder Oddvar Dahl, Oslo mai 1994 s. 13
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innovasjoner er prosesser. I virkeligheten går prosessen frem og tilbake
mellom fasene eller leddene. Både mennesker og teknologi spiller viktige
roller i disse sosiotekniske prosessene. Forskningens betydning overdrives.
Framfor alt neglisjerer modellen alternative kilder som kunnskapsgrunnlag
for teknologisk fornyelse, f. eks. erfaringsbasert eller bedriftsintern
kunnskap (Kline & Rosenberg 1986). Dessuten er de fleste nyvinninger
basert på eksisterende kunnskap, slik at en vitenskapelig oppdagelse sj elden
er grunnlaget. Ny ere innovasjonsforskning konkluderer faktisk med at
forskning spiller en relativt underordnet rolle sammenliknet med tilgjengelig
bedriftsintern kompetanse og erfaringer. Ofte vil også forskjellige typer av
konsulentfirma og leverandører ha stor betydning fordi innovasjoner vil
være avhengig av del-leveranser (Kline & Rosenberg 1986, Sørensen og
Levold 1992). Det tas heller ikke hensyn til hvilken rolle konsulentfirma,
leverandører og andre "tredjeparts-institusjoner" kan spille ved valg av nye
typer av tekniske løsninger eller produkter i en bedrift.

Tankegangen i den lineære modellen gjenfinnes i utformingen av
offentlige virkemidler. Ofte er forsknings- og utviklingsprogrammer ansett
som den viktigste formen for direkte påvirkning, mens hovedvekten legges
på indirekte påvirkning gjennom avgifter og reguleringer.

Økt kunnskap om institusjonelle sammenhenger på mellom-nivå vil
kunne fungere som grunnlag for alternative eller supplerende virkemidler.
Fleck (1988) har introdusert begrepet "innofusion" for å belyse at innovativ
virksomhet foregår i sprednings- og brukerprosesser. Innofusjonsprosessen
er karakterisert ved "learning by struggeling". Det er med andre ord et økt
fokus på å arbeide med mottak i markedet/markedsbehov i innovasjoner.
Prosessen er mangfoldig. Vi finner mange aktører på ulike nivå i realiserin-
gen som forhandler om teknologiens innhold.

Nyere innovasjonsforskning har kritisert den tradisjonelle forståelsen
av teknologispredning. Overføring av ny teknologi fra produsent til
videreleverandør/bruker er ikke bare en spredningsprosess (Sørensen 1987).
Spørsmål som stilles kan være: Passer teknologien inn i virksomheten vår?
Hva må eventuelt til for at den skal kunne integreres? Tilpasning krever
også nytenkning. Videreleverandør/bruker må finne ut av hvordan den nye
teknologien kan anvendes på deres spesielle område, hva som kreves for å
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oppnå vanlige krav til funksjonsdyktighet, hvilke forventninger som kan
stilles til forholdet pris/ytelse, osv. Det er med andre ord ingen automatikk i
kunnskapsoverføringen, og det er heller ikke slik at mangel på kunnskaps-
overføring bare skyldes informasjonssvikt. Informasjon om nyheter må
selvsagt være tilgjengelig, men den må også være etterspurt i en sammen-
heng der det er ressurser til å tilegne seg og bearbeide denne informasjonen.

Analyse av teknologiske designprosesser er et viktig inntak for å
forstå logikken i innovativ aktivitet. Med design mener jeg en målrettet
konstruksjonsprosess for å frambringe en gjenstand eller et system som
tilfredsstiller visse krav. De fleste designprosesser kan i ettertid rekonstrue-
res som beslutningstrær, der problemer brytes ned i subproblemer, og
løsningsforslag utvikles for å kunne klassifiseres i tre hovedgrupper:

1. Bedømt som ikke gjennomførbar
2. Bedømt som gjennomførbar, men underlegen
3. Bedømt som gjennomførbar og best

Konstruktøren/designeren har følgelig to hovedfunksjoner. For det første å
lete etter løsninger. For det andre å samle materiale om løsningene for å
kunne klassifisere dem så hurtig som mulig. For å bli bedømt som "ikke
gjennomførbar", må en "løsning" ha et subproblem som - gitt tidshorisonten
- ser ut til å være uløselig. Konstruktøren/designeren beskrives dermed ikke
som et idéoppkomme:

"Han (eller hun) kjenner til et stort antall ulike måter å gjøre
mange jobber på, og på grunn av den vekt som legges på
pålitelighet og hurtighet, vil han foretrekke disse framfor
nyskapninger. Bare hvis hanfinner ut at ingen av disse måtene
er brukbare, begynner han å tenke på nye måter å gjøre den
samme jobben på. Han presses til innovasjon, han søker den
ikke. Hans oppfinnelser er et produkt av nødvendighet. '6

Konstruksjon/design - slik det utføres i mange konsulent- og leverandør-
sammenhenger - er ikke det samme som innovasjon. Tvert om er det ofte en
rutinepreget aktivitet som av økonomiske, organisatoriske og praktiske

5 D L Marples: "The decisions of engineering design", IRE Transaction of engineering
management, 2, 55-71,1961.
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årsaker skal gjøres så enkelt og hurtig som mulig (Andersen og Sørensen
1992:121-124).

Dette rutinepreget fører til at design ofte vil innebære en videreføring
av tradisjonelle prinsipper, dvs. at det må beskrives mer som en konserve-
rende enn en radikal aktivitet. Endringer i designerens kunnskapsmessige
"oppland", det være seg forskning eller leveranser, vil ofte bare langsomt
gjøre seg gjeldende fordi det er enklere, billigere og tryggere å anvende
kjente løsninger. Dette kan også kalles praktikkens logikk. Ingeniørarbeid er
et erfaringsbasert yrke. Kunnskapen kan enten betraktes som kroppsliggjort
og internalisert eller kognitiv. Den kroppsliggjorte kunnskapsbasen er trolig
typisk for praktiske yrker (Schon 1983, Bourdieu 1979, kap 4).

Byggeprosjekter av noe omfang er som regel flerfaglige. De vil gjerne
involvere bygningsingeniør, arkitekt, elektroingeniør og VVS-ingeniør, alle
med ansvar for hver sine aspekter ved bygget. Prosessen fram mot
konstruksjonen av et bygg handler om å integrere forskjellige perspektiver.
De ulike spesialistgruppene representerer det vi kan kalle tor forskjellige
objektverdener (Bucciarelli 1994). De bruker forskjellige symbolsystemer,
metaforer, modeller, instrumenter og tommelfingerregler. Konstruksjonen
av et bygg er slik sett en forhandlingsprosess mellom de forskjellige
objektverdenene der resultatet vil påvirkes av hvem som har
koordineringsansvaret og hvilke premisser som blir dominerende. VVS-
ingeniørens muligheter til å nå fram med nye, ENØK-vennlige løsninger vil
avhenge av VVS-bransjens status i byggeprosessen og hvordan en her veier
VVS-hensyn mot andre hensyn.

13
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1.5. Problemstillinger - samspillet mellom politikk, kunnskap og praksis
Mens den statlige ENØK-politikken er ment å stimulere til økt bruk av
energiøkonomiserende og miljøvennlig teknologi i bygninger, viser den
foreløpige drøftingen av ingeniørarbeid at logikken i teknologisk virksomhet
kan representere en hindring for nytenkning. Det skyldes at bruk av ny
teknologi ofte krever nye typer konstruksjoner som i sin tur ofte er mer
kostnadskrevende og mer risikofylte enn velkjente og utprøvde løsninger.
Det er derfor grunn til å tro at VVS-bransjen i mange sammenhenger vil
fungere konservativt i forhold til ny og mer miljøvennlig energiteknologi, av
flere grunner:

- teknologien er ny, ukjent og med ukjent risiko og funksjonsevne
- bedriften mangier tid og ressurser til utprøving av den nye tekno-
logien
- bedriften har investert så mye i instrumenter og kompetanse i
forhold til "gammel" teknologi at den er lite motivert for et skifte
- kunder/byggherrer vil være tilbakeholdne med å være prøvekluter
for ny og relativt ukjent teknologi
- arkitekter og entreprenører er lite interessert i de nye teknologiene
- det er problemer med å fa levert nye typer av utstyr

Også standardiseringsregler og forskrifter kan fungere konservativt i forhold
til implementering av mer miljøvennlig energiteknologi.

Problemfeltet for avhandlingen, slik det ble skissert i figur 1.1.,
innebærer for meg en analyse av tre forhold:

1. En klargjøring av begrepsinnhold og virkemidler i statlig
ENØK-politikk og dens evne til å stimulere teknologisk
innovasjon, teknologi-spredning og annen nytenking hos VVS-
bransjen. Hvilken forståelse av, og kunnskap om, praktisk
WS-arbeid ligger til grunn for ENØK-politikken?

2. Strategier for overføring av ny kunnskap om ENØK til, og
innenfor, VVS-bransjen.

3. Byggefagenes og, fremfor alt, VVS-fagets teknologiopp-
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fatninger og arbeids- og samhandlingsformer.

Problemstillingene blir belyst ved hjelp av konstruktivistiske tilncermingsmå-
ter (Bijker et al. 1987, Latour 1987, Law 1991, Bijker & Law 1992).
Kjernen i disse tilnærmingene er at teknologisk innovasjon og spredning er
sosiale prosesser, noe jeg skal utdype i neste kapittel.

Dynamikken mellom bransje og politikkutforming foregår på flere
nivå samtidig. Dette samspillet vanskeliggjør et kategorisk skille mellom
makro- og mikronivå i analysen. Det er problemstillingene som avgjør
hvilket nivå analysen opererer på. Dessuten er bindeleddene vanligvis
overlappende. Mikro og makro er derfor relative størrelser (Alexander
1987). Politiske initiativ er ofte avhengig av både aktører og kunnskap
utenfra - til eksempel fra industrien.

En grunn til å anvende konstruktivistisk teknologisosiologi som
teoretisk innfallsvinkel til prosjektet, er at dette perspektivet i særlig grad er
utviklet for å handtere flemivåanalyse på denne måten (jfr. Callon & Latour
1981, Latour 1987, Buland 1996). Å arbeide med bedrifter som et nivå av
enheter betyr dessuten av jeg innfører et meso-nivå (jfr. Sørensen og Levold
1992). Stort sett vil aktørene/enhetene i min analyse være bedrifter, seiv om
politiske utvalg og komiteer, Storting og Regjering samt fagpolitiske
organisasjoner og enkeltindivider også har denne statusen.

Kombinasjonen av en aktør- og en institusjonstilnærming utgjør
hovedperspektivene i denne studien av energi- og miljøtenkning i VVS-
bransjen. Dette innebærer en fortolkning av beslutninger som et møte
mellom bedriftslokal handlingsdyktighet og -motivasjon på den ene siden,
og rutiner og institusjonelle mønstre på den andre, og statlig politikk på den
tredje. Bransjebeskrivelsen gir også et inntak til å forstå makt- og hegemoni-
forholdene i VVS-bransjen. Er det slik at noen bedrifter i ledende i den
betydning at de er trendsettende eller så dominerende at andre bedrifter må
kopiere deres strategier?

Her må det selvsagt også legges vekt på markedsmessige og bedrifts-
økonomiske forhold. Slike forhold kan virke begrensende på det enkelte
foretaks muligheter til å skaffe seg og anvende ny kunnskap om mer
energiøkonomiserende VVS-teknologi. I tillegg kan det være at den
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generelle markedsføringen av VVS-utstyr og tjenester inneholder en mer
eller mindre apen oppfordring til kundene om å bygge eller skaffe seg større,
flottere og dermed mer energiforbrukende bygninger.

Begrepet kostnad rommer i denne avhandlingen en bredere referanse
enn til kroner og øre. Kostnadene for VVS ved valg av ENØK-løsninger
eller bortvalg av slike, kan blant annet ha konsekvenser for miljø og faglig
prestisje. Samtidig kan satsing på ENØK fordre nye samarbeidsformer i
bygningssektoren.

Forhåpentligvis vil denne avhandlingen gi ny innsikt i hvordan
konsulent/leverandørbransjen fungerer i forhold til teknologisk omstilling
som er politisk ønsket og tilrettelagt. Jeg vil hevde at ENØK-fokuseringen er
transformert fra å være et politisk problem til å bli et kunnskapsproblem.
Gjennom denne analysen bidrar jeg med en beskrivelse av et norsk
delsystem for innovasjon innenfor området energiteknologi (Lundvall
1988). Oppbyggingen av empirikapitlene kan illustreres som i figur 1.3.:
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3 diskurser

Argumentasjons-
strategi

Kunnskaps-
dimensjon

Dette er sant!

Politisk
dimensjon

Slik bør
det være!

Praksis-
dimensjon

Dette virker!

/'"ENØK som et
\ kunnskapsproblem ./'

Dragvollutbyggingen
(Kap. 4)

ENØK-begrepet
(Kap. 5)

Kunnskapsmegling
(Kap. 6)

I
Forhandlings- og
beslutningskriterier
i WS-arbeid (Kap. 7)

ENØK-politikk - virkemidler uten virkning? (Kap. 8)

Figur 1.3. Empirisk analysemodell

Energiøkonomi behandles som en tredimensjonal diskurs med en kunnsk-
apsmessig, en politisk og en praksisdimensjon. Mine data er hovedsaklig fra
praksisfeltet, men som pilene viser spenner problemstillingene over flere
dimensjoner. Den politiske er først og fremst tilgjengelig gjennom
iverksetting av virkemidler6 som forventer å påskynde prosessen med å
bygge energi- og miljøvennlig.

I det første analysekapitlet (4) analyserer jeg VVS-valgene i
utbyggingen av universitetssenteret på Dragvoll. Som en eksempel-studie
reiser Dragvoll blant annet nye problemstillinger som er aktuelle og viktige
også for andre byggeprosjekt. Disse går jeg nærmere inn på i de videre

^Statlige virkemidler er konsentrert om lover og forskrifter, kunnskapsheving og informasjons-
kampanjer samt økonomiske incentiver.
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kapitlene. Energiøkonomiseringsbegrepet blir fortolket fortløpende gjennom
dette byggeprosjektet som er av 25 års varighet. Jeg ser på kunnskapsfor-
ståelse og VVS-bransjens innflytelse i prosjektering og bygging, og jeg
vurderer hvordan de praktisk-konkrete valgene i dette statlige byggeprosjek-
tet harmonerer med statlig ENØK-politikk.

I kapittel 5 behandler jeg mer inngående ENØK-begrepet som et
produkt av kunnskap og politikk. Den politiske dimensjonen har et
normativt grunnlag. Jeg analyserer hvorvidt den vitenskapelige orienterin-
gen er i tråd med det normative grunnlaget og om statlige bevilgninger til
ENØK-formål gir avkastning som forventet.

I kapittel 6 går jeg så videre med kunnskapsgrunnlaget for feltet
energi og miljø. Hvilken kunnskap finnes innenfor VVS, og hvordan skapes
kunnskap som er relevant for industrien? Jeg har som utgangspunkt at
grunnlaget for kunnskapsutvikling både er forskning, praktisk, erfarings-
basert arbeid og at det er et produkt av verdiorienteringer (f. eks. bære-
kraftighet).

Jeg forventer at organisasjon og kommunikasjon har betydning for det
enkelte fagfelts innflytelse i byggesaker. I kapittel 7 ser jeg nærmere på
formelle og uformelle strukturer i prosjektering og bygging. Er det mulig å
spore tydelig endring i disse strukturene etter at ENØK og teknologi-
utvikling ble politiske satsingsområder? I såfall - hvilke endringer er det tale
om, og hvilke aktører synes å være drivkreftene bak?

Kapittel 8 er viet til en diskusjon av årsaker til at offentlig norsk
ENØK-politikk, tross endel positive resultater, ikke har hatt større
gjennomslag.

Aller først skal jeg gi en presentasjon av de teoretiske perspektivene
og analytiske grep (kapittel 2) og deretter en redgjørelse for mine metodiske
valg (kapittel 3).
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Avhandlingens problemstilling, slik den er skissert i kapittel 1, består i å
analysere dynamikken i forholdet norsk ENØK-politikk, ENØK-kunnskap
og VVS-praksis. Jeg skal undersøke hvorvidt WS-teknologien i bygninger
formes i tråd med ENØK (energi- og miljøkrav) eller ikke. Dermed består
oppgaven i å klarlegge hva som påvirker VVS-teknologiens forming i den
ene eller den andre retningen. Dette er både situasjonsavhengig og avhengig
av de strategier som blir anvendt for å fremme eller hemme ENØK, altså
energi- og miljøvennlig WS-teknologi.

Dynamikken mellom bransje, kunnskap og politikkutforming foregår
på flere nivå samtidig. Dette samspillet vanskeliggjør et kategorisk skille
mellom makro- og mikronivå i analysen. Ett nivå er samspillet mellom
statlig politikk, bransjepolitikk og ingeniørarbeid. Dette utgjør det teoretiske
hovedgrunnlaget for analysen. Analysegrunnlaget er på meso-nivå. Dette
gjelder, som omtalt i kapittel 1, bedrifter, politiske utvalg og komiteer,
Storting, Regjering og fagpolitiske organisasjoner, men også enkeltindivi-
der.

Hovedproblemstillingen innebærer å skaffe tilveie kunnskap om
hvordan ny teknologi blir framstilt, og eventuelt mottatt og integrert i en
teknologisk praksis-sammenheng, her WS-bransjen. Med utgangspunkt i
teoritradisjonen "Social shaping of technology", analyseres teknologi som et
produkt av det samfunnet og de sosiale relasjonene som teknologien inngår
i. Robin Williams & David Edge (1996) beskriver teknologi både som
fornyelse (innovasjon) og stabilisering og eventuelt forskansning
(entrenchment). Disse prosessene er både teknologiske og sosiale. Dyna-

17



Kapittel 2

mikken i teknologisk innovasjon, spredning og bruk såvel som i stabili-
seringer, er knyttet til en serie av forhandlinger og beslutninger. Williams &
Edge argumenterer for muligheten for skiftninger mellom teknologisk
"fastgroddhet" og innovativ virksomhet. Strengt skjematisk vil jeg derfor
analysere WS-arbeid som realisert på to måter; som konservativ versus
innovativ og nyskapende aktivitet, i tråd med kapittel 1.

2.1. Teknologi, kommunikasjon og kunnskap
Begrepene energiøkonomisering og miljøvennelige bygninger kan oppfattes
som politiske konstruksjoner. Innen byggefagene finner en ihvertfall delte
meninger om hva som svarer til disse begrepene, og derfor ingen klar felles
oppfatning om hvordan en skal bygge i tråd med begrepenes innhold.

Bygningssektoren består av mange ulike fagdisipliner og utdannings-
paradigmer, og ut fra erfaring og boklig lærdom vil realisering av energi- og
miljøvennlige bygninger peke mot fagspesifikke løsninger. Når en så får 5-
10 slike fagspesifikke detalj løsninger, vil resultatet kunne bli helt galt. Når
politikere foretar vedtak og former sine dokumenter, gjøres det ofte uten
kunnskap om de mennesker og yrkesgrupper som skal realisere denne
politikken. Dette forholdet peker på et av flere mulige problem mellom
politikk og kunnskapsbasert og industriell åtferd.

Imidlertid firmer vi også andre potensielle problemer med å realisere
norsk ENØK-politikk. En ting en må spørre seg om, er hvorvidt kunnskaps-
statusen er tilstrekkelig innenfor bygningssektoren. Finnes det løsninger på
varme- ventilasjon og sanitærutstyr som vil øke energieffektivitet og
miljøvennlighet i bygg? Dersom svaret er ja, gjenstår det å finne ut om
denne kunnskapen blir spredt i tilstrekkelig grad til yrkesgrupper og firma
som skal lage design og til de som skal bruke systemene. En finner videre
ulike nivå i realiseringen av et bygg og byggetekniske installasjonen Er det
f. eks. uproblematisk å overføre fra tegninger til handverk? Dersom
arkitekten, VVS-ingeniøren og bygningsingeniøren er uenige - hva skjer da?
Er det noe mønster i myndigheten til å ta "upopulære" avgjørelser? Er et
rådgivningsfirma eller et entreprenørfirma rustet til å ta ibruk ny kunnskap,
eller vil risikoen vurderes som for høy? Hva med kostnadene til nye metoder
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og løsninger? Tør man satse på ny teknologi? Oppfattes nye ideer som
kredittverdige i banker og forsikringsselskap? Tilslutt, hvordan er markedet
innstilt til nye produkter og system? Hvordan vurdere byggherrer kostander,
funksjonssikkerhet og brukeropplæring?

Energiøkonomisk effektivitet kan, ifølge Sanstad & Howarth (1994),
betraktes som et politisk begrep. I analyser som har som målsetting å finne
årsaker til at politiske virkemidler, som prissetting og informasjon, i for
beskjeden grad virker, blir såkalte økonom- eller ingeniørorienterte
forståelser benyttet. Sanstad & Howarth mener at man i disse strategiene
benytter feil metoder. De argumenterer med at begge strategier bunner i en
rent økonomisk tankegang. De omkostninger og introduserte usikkerheter
ved valg av ny teknologi er forsåvidt lett å, i siste instans, regne om til
økonomiske vurderinger. Vil teknologien oppnå avsetning, er den
funksjonssikker, kompatibel med eksisterende teknologi og allerede
foretatte investeringer?, etc. Et viktig spørsmål er imidlertid hvorfor
offentlig energipolitikk synes å bli hemmet av ulike typer markeds-
imperfeksjoner. Forfatterne hevder at det er liten grunn til å tro at årsakene
er at energisystemenes markeder er ineffektive (Sanstad & Howarth
1994:812), men at det heller er viktig å forstå hva energi egentlig betyr for
markeder. I spredningssammenheng er det derfor viktig å forstå hvordan
markeder er heterogene og består av ulike interessenter (Sanstad & Howarth
1994:816).

Kan offentlige virkemiddelprogram redusere energiforbruket og bidra
til økt realisering av mer miljøvennlig energibruk? Koomey & Sanstad
(1994) problematiserer dette ved å kritisere de metodene som blir benyttet til
å vurdere virkemiddelbruken. Begrepet "energy-efficiency-gap" viser til det
observerbare spriket mellom eksisterende teknologisk kunnskap og den
markedsvalgte teknologien. Til tross for både konkurransedyktig pris, bedre
energiutnyttelse og miljømessig fordelaktighet, har nye energiteknologiske
produkter ofte problemer i markedet - det være seg sparelyspærer, kjøleskap,
varmepumper eller ovner.

Koomey & Sanstad deler inn markedsproblemene til ny energi- og
miljøvennlig teknologi i 4 hypoteser:

(1) det finnes skjulte kostnader som ikke er innkalkulerte, f. eks.
manglende service.
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(2) ukorrekt parameterspesifisering i kalkulasjonen. Ingeniørers
estimater kan bli gale ved bruk av metoder som prototyper og
standardberegninger, da slike metoder sjelden tar høyde for variasjon
i bruk.
(3) tidsspennet mellom introduksjon og aksept av teknologien er
lengre enn forventet. Læringstiden er undervurdert. Dette er forsåvidt
også en skjult kostnad. Spredningsforløpet kan vanskelig forståes bare
i økonomiske og teknologiske rammer.
(4) markedsfeil (market failures) vanskeliggjør valget. Dette punktet
utgjør en restkategori for informasjonsproblem, problemer med
beslutnings-taking eller kapitalproblemer.

Ved første betraktning synes Koomey & Sanstads slutninger interessante.
Ved nærmere vurdering mangier perspektivet deres et grep om teknologien.
Når jeg velger et teknologifokus som utgangspunkt for analysen, innebærer
det at jeg undersøker alle de nevnte problemstillingene som ledd i en
teknologisk prosess. VVS-arbeid er en teknologisk prosess, i hovedsak
iscenesatt av ingeniører. Den kan være konservativ eller nyskapende.
Faktorene som Koomey & Sanstad (1994) kaller "markedsfeil", er faktorer
"på innsiden" av det teknologiske arbeidet. De er svakheter eller mangier
ved denne prosessen og må derfor forstås på en annen måte.

2.2. Paradigmer og objektrelasjoner
Louis L. Bucciarelli (1994) har studert ingeniørers arbeid med teknologisk
design. I sine studier i tre teknologibedrifter benytter han antropologiske
metoder. En av hans observasjoner er at problemforståelser og -løsninger
alltid er et produkt av de involverte personene og deres paradigmatiske
bakgrunn. Hos Bucciarelli blir arbeid med teknisk design sammenlignet med
en levende og dynamisk organisme som lineære og statiske innovasjons-
modeller aldri kan rekonstruere.

"If we allow the object to fix our view of designing, we see only
hard edges, formal drawings, irreversibly machined and mated
pieces; we see invoices, parts counts and cost figured to
fractions of a penny; we see organizational pir amides and
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isolated subsystems; we see the engineers work to meet a
customers needs that have been clearly expressed as a set of
performance specifications; we see work on tasks and subtasks
within a well-defined, given, fixed field of constraints. This
view is static, ahistorical and rigid - a lifeless landscape in
which everything is rationally determined. In fact, designing is
otherwise. "(Bucciarelli 1994:149)

Som en illustrerande metafor tilbyr Bucciarelli "økologi" for bedre å fange
det rike og multidimensjonale miljøet som design-givning skapes innenfor.
Økologi-metaforen ivaretar den gjensidig avhengigheten og behovet for
mangfold som slike prosesser innebærer. Bucciarelli opererer med en
tredeling av "økologiske systemers" variabler; nettverk, infrastruktur og
organisasjon.

Nettverket av samhandlingspartnere (net of interconnections) består
av maskineri og redskaper, lover og bestemmelser, mennesker og tjeneste-
yting. Nettverket forandrer seg over tid, i takt med behovene i design-
arbeidet. Infrastruktur og nettverk behandles hos Bucciarelli tildels som
overlappende. Det som i første rekke skiller, er at infrastruktur er hele
ressurstilfanget som omfatter kunnskap, prosesser og materie i tillegg til
nettverket av mennesker (Bucciarelli 1994:130-131).

Likefullt - en rekke begrensninger har innflytelse på designprosessen.
Her skiller han uformelle og formelle. Formelle er f. eks. leveranseavtaler,
kontrakter osv. De uformelle er "tacit", det vil si innforstått. Disse er
internaliserte i mennesker og brukes når samhandlingspartnere oppfatter det
som nødvendig.

Eksempler på forhold av formell art som påtvinger organisasjonen
retningslinjer er lover og forskrifter. Videre firmer en vitenskapelig teori og
praktisk erfaring som former valgene i bestemte retninger. Likevel:

"Yet scientific constraints do not by themselves define the
artifact. Despite their apparent pervasiveness, they hold only
within distinct, tightly circumscribed object worlds." (Buc-
ciarelli 1994:131)

Bucciarelli hevder videre at de fleste former for tvingende forhold er
forhandlingsbare (sosiale konstruksjoner) - det være seg kundeforhold,
oppfatninger av vitenskapelige sannheter eller reguleringer iverksatt av
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offentlige myndigheter.
Organisasjonen, den tredje forgreningen i designarbeidets økologi, er

en enhet som behøver mange ulike typer kompetanse for å lykkes.
Konseptet, som har utspring i en organisatorisk enhet, favner langt utover
denne enhetens grenser, nemlig til nettverk og infrastruktur. Som følge av
designarbeidets egenart er hierarkiske nettverk, med klare grenser for
myndighet og arbeidsoppgåver en lite egnet struktur for nytenkning. Tvert
om: "Engineers and managers need a more flexible, ad-hoc structure."
(Bucciarelli 1994:141). Her er Bucciarelli på linje med Loren Lutzenhiser
(1994). Viktigere enn fokus på artefaktet som delproblem og dets grense-
oppganger, er de ulike medlemmenes kompetanse i forhold til økonomiske
beregninger, markedsføring, tegnearbeid og handverk. Imidlertid må en
prosjektleder være istand til å samle ressursene rundt en idé og videre sørge
for at egnet menneske eller løsning blir benyttet, og at økonomi og frister
overholdes.

Det en i første rekke kan trekke ut av Bucciarellis empiriske studier er
at fokus på objektet eller sluttresultatet tilslører slike holistiske prosesser.

"A customer^ needs are not given or discovered but must be
created; an operators capabilities must be defined; building
codes need interpretation; costs must be tried out; budgets
limits must be agreed to. The task must be organized into
subtasks; suppliers must be coaxed to commit to a price and a
delivery date. All of this is designing. In all of this, choices are
beeing made, decisions foreshadeowed, and possibilities
dicounted. "(Bucciarelli 1994:149)

I motsetning til Koomey & Sanstad (1994) betrakter Bucciarelli altså alt
dette som ledd i den teknologiske prosessen, seiv om det meste må kalles
sosiale størrelser.

Hos Bucciarelli kalles ingeniørenes forhold til sitt arbeid for
objektrelasjoner. Det er flere ting å merke seg ved begrepet objektrelasjon.
For det første at teknologiske systemer er sammensatte av komponenter med
ulike disiplinære opphav. Derfor har ingeniøren(e) nødvendigvis et forhold
til objektet som avhenger av vedkommendes kjennskap til komponentenes
sammensetning. For det andre består et arbeidsteam ofte av flere personer
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med ulik fagbakgrunn. I slike tilfeller far vi en situasjon hvor objektet
forstås forskjellig også internt i bedriften for de som arbeider med
prosjektet. Valgte løsninger vil avhenge av parters forhandlingsstyrke, som
blant annet er en funksjon av troverdighet, ekspertise og overtalelseskunst.

Teknologiske designprosesser avhenger (selvsagt) av de involverte
aktørene, deres forforståelser av problemet og kjennskap til pågående
lignende prosjekter. Involverte aktører vil her stille med ulike kort på
hånden. Svaret på et design er ikke "der ute", men "her inne", det vil si i
prosessen som aktørene deler (Bucciarelli 1994:157).

Gjennom å spørre: "Hva er en stol?" fremhever Bucciarelli at
teknologiske artefakt er mer enn regler for konstruksjon basert på viten-
skapsteoretiske forståelser (materialer, farger, funksjoner, form). Definisjo-
nene av hva et teknologisk artefakt er, inkluderer et nettverk som støtter
tolkningen av hva systemet eller objektet er. Dette nettverket består av
leveranser og markedsaksept - et samlet konsept som kan gi avsetning
(Bcciarelli 1994:125). Da først er produktet vellykket.

Gjennom datainnsamlingsperioden deltok Bucciarelli på mange
prosjektmøter. Gjentatte ganger kunne den prosjektansvarlige hevde at møte
var mislykket fordi at det ikke produserte "svar" og løsninger. Fra sitt
antropologisk-metodiske utgangspunkt hevder Bucciarelli:

"If we take the perspective that designing is a process of
negotiation and exchange across different interests, object
worlds and disciplines - and that participants must work to
establish and maintain both the problem and the norms to be
engaged in judging their contributions to the design task, than
we can see meetings not as a failure but as a first engagement
on the road to a design of a fix of the dropout problem - albeit
a rough and tense first step. "(Bucciarelli 1994:163)

Objektverdener, verbale prosesser, vitenskapelighet og flerfaglighet,
kundebehov, tekniske, økonomiske og kunnskapsmessige valg, lover og
regler - alt dette er komponenter i design-diskursen. Oppfatningen om at
design-diskursen blir til gjennom forhandlinger, står altså sentralt hos
Bucciarelli. Blant annet blir valgmuligheter diskutert i design-gruppene som
forfatteren har fulgt. Her refereres det f. eks. til fjorten ulike forsøk på å
besvare "the nature of the problem" - alt etter deltakernes objekt-forståelser.
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En oppfatning vil tilslutt vinne over de andre dersom problemet skal kunne
løses. I dette eksemplet overtales flere aktører ved at et løsningsforslag ikles
budskap om instrumentell nytte - et rasjonalitetsargument seirer og
kontroversen lukkes (Bucciarelli 1994:163-165).

Bucciarelli heller nok til den oppfatning at designarbeid, så langt som
overhodet mulig, er en konservativ prosess. Økologimetaforen forteller også
om et sårbart system hvor det er lett å favorisere velkjente løsningsvalg.

2.3. Sosial konstruksjon av teknologi (SCOT)
Wiebe E. Bijker & Trevor Pinch (1987) introduserer noen nyttige begrep til
å studere hvordan utvikling og bruk av teknologi innebærer en gjensidig
avhengighet mellom ulike aktører i prosessen, det være seg politikk/industri,
rådgivende ingeniør/entreprenør eller produsent/bruker. Disse er for-
tolkningsmessig fleksibilitet og relevante sosiale grupper. De stiller også det
viktige spørsmålet om hvorfor et produkt stabiliseres eller videreutvikles
med hensyn til funksjon og design (stabilisering, lukking og reåpning).
Ulike personer eller grupper mennesker vil ofte forsøke å nå igjennom med
ulike tolkninger av hva den samme teknologien "sier". Slik kan samme
teknologi tjene som grunnlag for ulike scenarier eller visjoner. Sagt på en
annen måte er den fortolkningsmessig fleksibel. Når den samme teknologien
kan ha forskjellig betydningsinnhold for ulike relevante sosiale grupper,
betyr det samtidig at det kan bli vanskelig å stabilisere betydningsinnholdet.

Fortolkningsmessig fleksibilitet innebærer at et produkt har ulike
fortolkningsmuligheter, men ikke at det er materielt fleksibelt. Sosiale
mekanismer kan imidlertid begrense denne fleksibiliteten. Sykkelen, som er
Bijker og Pinch sitt eksempel, beskrives som et objekt med mange
designmessige utviklingsmuligheter. Spørsmålet er hvorfor en gitt forståelse
eller fortolkning blir valgt. Her trekkes brukerne inn. Deres forkasting eller
aksept og ibruktaking av sykkelen vil på den ene siden være med å lage
rammefaktorene for hva en sykkel er, noe som kan virke som en hemsko for
utviklermiljø. På den annen side vil det være avgjørende hvilke brukere som
fremstår som sterkest i avgjørelsen. Bijker og Pinch kaller brukergruppene
og andre interessenter for relevante sosiale grupper. De(n) sterkeste
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gruppen(e) vil avgjøre hvilket design som blir det dominerende. Disse
gruppene kan være individer, organisasjoner og institusjoner, de kan være
organiserte eller uorganiserte. Sykkelen hadde sportsmenn som den vektig-
ste sosiale gruppen (Bijker og Pinch 1987:32-34). Implisitt ble sykkelen
definert til bruk for sportslige heller enn transportslige formål. Slik fikk den
et design som blant annet innebar høye hjul. Kvinner, barn og eldre mennes-
ker ble mindre relevante sosiale grupper. Slik ble vinnerproduktet en
sammenfatning av kulturelt fremherskene preferanser, og det innbefatter en
avskjæring eller begrensning for noen potensielle brukergrupper.

Stabilisering og lukking av fortolkningen til et dominerende design
eller forståelse, avhenger av at de(n) relevante sosiale gruppen(e) aksepterer
den gjeldene teknologiske løsningen. Bijker og Pinch nevner to måter å
lukke kontroverser på. Den ene er ved hjelp av retorikk, mens den andre er
ved hjelp av redefinering av produktet eller problemet. Retorisk funderte
løsningsvalg favoriserer gjerne noen "egenskaper" eller konstruerte
kjenntegn ved produktet (f. eks. Volvo er en kollisjons-sikker bil), mens et
eksempel på redefinering er å slå kontra på "ålmenne oppfatninger". For
fortsatt å holde meg innenfor bilverdenen; I reklamemateriell fremstår en
Ford Fiesta, som er en liten Ford-modell, som med overraskende mye plass;
til 5 mennesker og bagasje attpåtil (Hubak Karlsen 1992:140). Ford Fiesta
forsøkes redefinert til en familiebil.

Sykkeldekk var i forrige århundre gjenstand for kontroverser.
Oppfinnelsen av et luftfylt dekk ble påstått å løse vibrasjonsproblemet på
syklene. Brukerne, sportsyklistene som foretrakk høye hjul, så imidlertid
ikke vibrasjon som noe problem. Det som skjedde var at forkjemperne
likevel monterte luftdekk på en racersykkel. Da dette viste seg å føre til
større fart, aksepterte sportssyklistene likevel luftdekk, og suksessen var et
faktum. Problemet var redefinert. Luftdekket sto som eksempel på fart heller
enn på løsningen av problemet med dekkvibrasjon. I dette tilfellet syntes
produktet å bli re-definert ved at det løste et annet problem enn det som
opprinnelig var tanken bak (Bijker & Pinch 1987:45-46).

Av disse to eksemplene kan vi trekke ut følgende; En innovatør vil
gjerne forsøke å presse gjennom et forsøksprodukt eller en alternativ
produktfortolkning. Suksess eller fiasko avhenger av aksept fra brukerne
eller andre relevante deler av nettverket, gjennom at det skapes en felles
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forståelse av teknologien som gjør den tilstrekkelig attraktiv.
I tillegg innebærer SCOT en antakelse om at fleksible fortolkninger,

knyttet til ulike sosiale grupper, vil føre til en kontrovers. Lukking av
kontroversen vil skje i form av en designmessig forandring. Alternativt kan
vi tenke oss at ulike fleksible fortolkninger av begrepene bærekraftighet og
ENØK bidrar til å (i sosioteknisk forstand) mangfoldiggjøre tolkningen av et
teknisk sett entydig system eller et begrep. Dette kan skje uten at det oppstår
verken tydelige konflikter eller behov for designmessige forandringer. På et
tidspunkt vil det vanligvis oppstå behov for å begrense fortolk-
ningsmulighetene. Ellers vil stabilisering aldri, verken referansemessig eller
fysisk-konkret, la seg gjennomføre. ENØK-teknoIogi kan tenkes å ha
konkurrerende fortolkninger, uten at det har skjedd en stabilisering av
meningsinnholdet. I en slik sammenheng er det viktig å undersøke hvilke
grupper som står for ulike fortolkninger, og mulige konsekvenser av
manglende stabilisering.

2.4. Translasjonstilnærmingen (TT)
En annen retning innenfor teknologisosiologien som er velegnet til å
perspektivere iverksetting av ENØK-politikk er translasjonstilnærmingen.
Den legger vekt på hvordan personer og bedrifter translaterer (oversetter)
teknologiske muligheter og økonomiske, politiske og kulturelle forhold til
sosiotekniske visjoner og strategier.

Translasjonsperspektivet' har fremfor alt vært benyttet til å studere

1 Dette perspektivet er fremfor alt utviklet av franskemennene Bruno Latour og Michel Callon
samt briten John Law. Se f. eks: Callon M , J. Law og A. Rip: "How to study the force of Science"
i Callon M, J. Law og A. Rip (eds.): Mapping the dynamics of Science and Technology, London
1986

Callon M. og B. Latour: "Unscrewing the big Lavithan" i Knorr-Cetina K.og A.V.
Cocourel (eds.): Advances in Social Theory and Methodology: Towards an integration of Micro-
and Macro Sociologies, Boston 1981

Callon M.: "Sociology of an Actor-Network: The case of the electric Vehicle" i Callon
M., J. Law og A. Rip (eds.): Mapping the dynamics of Science and Technology, London 1986

Latour B.: Science in Action, Milton Keynes 1987
Latour B: "Give me a laboratory and I will raise the world" i Knorr-Cetina K. og M.

Mulkay: Science observed, London, Beverly Hills, New Dehli 1983
Law J.: "Technology and heterogenous engineering. The case of Portugese Expansion" i
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forskningsentreprenører og forskningspolitiske aktører på mikronivå når de
utvikler ny teknologi, og videre hvordan disse får gjennomslag på
makronivå. Et sentralt metodisk prinsipp er å følge aktørene gjennom deres
arbeid for å skape allianser og skaffe seg støttespillere for sin visjon eller sitt
scenario. Om dette har utgangspunkt i et forskningslaboratorium, et
departement, en bedrift eller i Norges Forskningsråd er uvesentlig. Det er
innrulleringsstrategiene som står i sentrum for metoden. På hvilke(n)
måte(r) blir aktører knyttet til visjonen?, og hvem er disse aktørene?

I denne avhandlingen er det av stor interesse å kartlegge ulike
nettverk innenfor VVS-bransjen; forskningsmiljø, ulike typer av bedrifter og
bransjeorganisasjoner. Sentrale spørsmål her er hvor en henter kunnskap og
leveranser fra, hvordan konstruksjon/design organiseres, og hvem er det som
er den aktive/drivende part i nettverket (Callon, Law og Rip 1986, Bijker et
al. 1987). I tilknytning til dette er det naturlig også å trekke inn sider ved
organisasjons-/bedriftskulturen, særlig forholdet til miljøpolitiske hensyn og
generell forandringsinteresse. Her firmer vi ressursene for å konstruere
scenarier for hva som skal oppnås med energi- og miljøvennlig VVS-
teknologi, og hva som er kriteriene for å være energi- og miljøvennlig.

En måte å se translasjon på, er å vise til at aktørers scenarier om-
formes for å tjene som mobiliseringsgrunnlag for nye aktørgrupper.
Mobilisering er mulig gjennom å utvikle en felles virkelighetsoppfatning.
Denne kan være reell, men den kan også være retorisk, eller ha kommet til
ved tvang eller bruk av makt.

Begrepet translasjon refererer til aktøreres omdefinering av scenarier
slik at egne interesser passer inn. Slike omforminger i konstruksjoner av
aktørnettverk kan studeres ved hjelp av følgende perspektiv:

1. Definering av aktørers ulike roller og fordeling av disse rollene
2. Utvikling av scenarier eller framtidsbilder som innebærer en
beskrivelse av en sosioteknisk tilstand eller situasjon man ønsker å nå,
samt veien dit.
3. Strategier som gjør aktør-grupper uunnværlige i prosessen for å nå

Bijker W. E, T. P. Hughes og T. J. Pinch: The Social Construction of Technological Systems. New
directions in the sosiology and history of Technology, Cambridge, Massachusetts og London 1987

Bijker W. E. og John Law (eds.): Shaping Technology/Building Society. Studies in
Sociotechnical change, Cambridge, Massachusetts og London 1992
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den sosiotekniske tilstanden eller situasjonen - såkalte obligatoriske
passeringspunkt.

Resultatet er et "heterogent aktørnettverk" som kan bestå av maskiner, lover,
mennesker, grupper av mennesker og institusjoner - ulike enheter som
tilsammen utgjør et nett av gjensidig utfyllende roller eller posisjoner. På
ethvert nivå kan nettverkene bryte sammen dersom mobilseringsgrunnlaget
viser seg å være for svakt og uenighetene mellom aktørene blir for sterke.
Nettverket består av enheter som er organisert for å realisere et "felles" mål
(Law 1986).

Når begrepet ikke-menneskelige aktanter står sentralt innefor TT,
leder dette til et såkalt generalisert symmetriprinsipp i den analytiske
prosessen. Grunnleggende i de konstruktivistiske tilnærmingene er at det
"tekniske" og det "sosiale" ikke kan studeres adskilt ettersom den tette
sammenvevingen gjør et skil le kunstig. Kunnskap og materie, lover,
forskrifter og normer er blant de faktorene som hos Latour har aktant-status.
Disse komponentene er tilstede i sosiale relasjoner og må ikke overses. Flere
metaforer er brukt for å understreke denne sosiotekniske koblingen; slik som
"sømløst nett", "heterogent ingeniørarbeid" og "heterogene nettverk". Når
teknologi betraktes som en sammenveving av materie, kunnskap, interesser
og verdier (natur og kultur) studeres den også med det samme
metodologiske og teoretiske utgangspunktet. Perspektivene er aktør- og
handlingsorienterte. De avstår fra normative vurderinger og tar ikke stilling
til "sannheten" ved framsatte utsagn eller en teknologis "effektivitet".
Målsettingen med "å følge aktørene" (jfr. Latour 1987) er å avdekke deres
strategier, deres motiv og interesser - hvordan de innrullerer aktanter og
konstruerer sammenhenger i form av vitenskapelige fakta eller sosiotekniske
system. Slik jeg ser det, er Latours nettverksbegrep likt Bucciarellis
oppfatning av infrastruktur. Latour skiller heller ikke apriori mellom
menneskelige og ikke-menneskelige aktanter.

Overtalelsestrategiene tar sikte på å skape vellykket translasjon som
fører fram til samling rundt ett konsept - noe som samtidig kan betraktes
som lukking av en konflikt eller kontrovers. Slik foregår interessekonstruk-
sjonen teoretisk sett. Hvorvidt den firmer gjenpart i empririsk studier
avhenger av det konkrete studiefeltets virkelighet. I mitt tilfelle avdekker det
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seg grovt sett to interessefelt hva energi og miljø angar. Den ene vekter
energispare-tankegangen mens det andre har miljø i sentrum. Støtten til de
to interessementene varierer i styrken over tid. Vi skal se at argumentene for
energi versus miljø er avhengig av samspill mellom teknologiske og sosiale
prosesser. Statlig politikk innehar en sentral rolle i disse virkelighets-
oppfatningene/satsingsfeltene. I denne avhandlingen spille bygningssektoren
en sentral rolle som system. WS-bransjen er en del av dette systemet eller
"kretsløpet". De forskjellige faggruppene har ulik historie, tradisjoner og
innflytelse i prosessen med bygg. Rent faktisk har de også ulik beslutnings-
myndighet i prosessen.

Translasjonsperspektivet bidrar også til å forene mikro- og makro-
perspektivene ettersom de handlende enhetene like gjerne kan være
bedrifter, komiteer og departement som enkeltindivid. Gjennom denne
tilnærmingen blir det tydelig at aktørene seiv former strukturene. Strukturer
er altså resultat av handlende aktørers aktivitet og gir et visst handlingsrom
som muligjør, og begrenser, videre aktivitet. Translasjonsperspektivet feier
heller ikke under teppet at det i alle sosiale relasjoner finnes potensielle
konflikter og destabiliserende krefter. Strukturtilnærminger har nettopp vært
kritisert for å mangle dette fokuset.

Sentralt i nettverksbyggeprosesser blir det å fremstå som troverdige
talspersoner på vegne av teknologien. Gjennom å få lov til, eller å ta seg lov
til å uttrykke seg på vegne av teknologien, kan denne rollen realiseres. De
som lykkes med dette vil få økt makt og innflytelse. Disse teknologienes
talspersoner kan slik framstå som representanter for "teknologisk tvang".
Deres verbaliserte og uttrykte scenarier blir ikke menneskers interesser
lenger, men gjenspeiler derimot det teknologisk "nødvendige". En og
samme teknologi kan ha plass i ulike scenarier. Teknologier gir rom for
fortolkningsmessig fleksibilitet. ENØK og VVS-teknologi vil ha ulik
referanse for en arkitekt og en VVS-ingeniør, for oppføring av et sykehus
enn for et bolighus, etc.
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2.5. Hva er designarbeid?
Hvor skapes kunnskap? I behandlingen av kunnskapsoverføring har det vært
vanlig å forstå prosessen som med opphav i forsknings- og utviklingsmiljø
og videre med spredning til anvendermiljø/praksismiljø. Det er velkjent at
kunnskapsoverføring generelt kan være problematisk. For å knytte
kunnskapstatusen til arbeidet med design- og konstruksjonsprosesser er det
igjen nødvendig å se nærmere på bedrifters innovasjonsevne. Er det mulig å
finne generelle trekk ved bedrifter som er vellykkede i den forstand at de har
evne til å omstille seg raskt i takt med nye krav og miljøpolitiske
målsettinger? Ofte anmoder litteraturen om å ta ibruk hele organisasjonen og
alle avdelinger, ikke bare produkt og prosessutviklings-avdelingen
(Sjølander 1985). Dette fordrer bedrifter av en viss størrelse. Innenfor W S -
bransjen er det relativt få store bedrifter.

Også konkurranse bedrifter imellom kan bidra til satsing på
teknologisk innovasjon. Teknologisk utvikling er en tredje
påvirkningsfaktor som forklarer hvorfor tekniske utskiftinger blir påkrevd.
Stort sett er argumentene økt effektivitet og produktivitet. Imidlertid er
mange nyheter å betrakte som småskritts forbedringer eller inkrementelle
innovasjoner. Årsakene til dette, og forskjellene på inkrementelle og
radikale innovasjoner, kan oppsummeres som i figur 2.1.
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Element Produktforbedring Innovasjon

Kostnad og tid *Kjent *Ukjent

Tilgjengelig *Relevant *Usikker

informasjon *Komplett *Ufiillstendig
*Finnes internt *Finnes muligens

eksternt

Mulige alternativer *Få *Mange
*Kjent *Få kjente
* "Riktig" alterativ *Vanskelig å
finnes lett finne "riktig" alternativ

Figur 2.1. Forskjell i vilkår for produktforbedringer og produktinnovasjoner
(Sjolander 1985:24).

I denne avhandlingen er jeg spesielt opptatt av et viktig bindeledd mellom
teknologi og marked, nemlig rådgivnings- og markedføringssarbeid. Dersom
såkalte markedsfeil er så fremtredende som Koomey & Sanstad (1994)
hevder, vil samspillet mellom markedspreferanser og markedsføring av
eksisterende teknologi stå sentralt. Hele kjeden som designarbeid er, kan
betraktes som slik markedsføring. Med kjede mener jeg da realisering av
kunnskap til produkter og systemer, informasjonsaktivitet fra produktutvik-
ling til rådgivere og videre gjennom de ulike typer salgssteder fram til
sluttbrukeren eller utbyggeren. Ifølge flere av de tidligere refererte
Stortingsmeldingene (bl.a. nr. 41/1992-93:29), forventes de sosiale aktørene
i markedet å ha økonomisk rasjonalitet som utgangspunkt for åtferd. Loren
Lutzenhiser (1994) tilbakerviser en slik forståelse og konkretiserer ved å
påpeke at:

a. Innovasjon, organisasjon og teknologisk endring er sosialt
regulerte forhold og er slik skapt av mange ikke-økonomiske
faktorer.
b. Markedsintegrerte teknologier er muligens mindre energi-
effektive og miljøvennlige, men har sin fordel i et eksisterende
og innarbeidet industrielt nettverk i byggebransjen.
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I dette bilde er økonomi og økonomisk rasjonalitet innvevd i sosiale
forventninger (f. eks. i bmkeres nærmiljø) samt normative samfunnsopp-
fatninger (generell standard i kulturen). Lutzenhiser (1994) fremholder
videre at også et firmas aktiviteter er preget av samme type åtferd, både
personifiserte nettverk og bindende fagkontakter. Derfor firmer en også i stor
grad rutinebasert aktivitet. Dette kan gi trygghet, men også problemer, ikke
minst i forhold til nytenking.

Barrierene mot innovativ virksomhet kan være mange. Men hva synes
å kjennetegne innovative organisasjoner? Ifølge Lutzenhiser (1994) er det
lite som tyder på at det er rasjonalitet. Tvert imot synes det som at
beslutninger gjerne følger "garbage can"- prosesser.

Endring i institusjonelle forhold er blant annet et resultat av
etterspørsel utenfra. Fusjoner og nye inndelinger er ofte resultat av estimater
og forventninger til framtida. Imidlertid er det vanskelig å spå, derfor kan
slike strategiske valg vise seg mislykkede såvel som vellykkede.

Organisasjoner kan også stabilisere og kontrollere omgivelsene.
Nettverksbygging er både et instrument i, og et resultat av slik aktivitet.
Interessefellesskap, økonomiske bindinger på tvers av fag forekommer. En
konsekvens av dette kan være at enkeltaktører bryter lojaliteten til sitt
tradisjonelle fagfellesskap og blir medlem i nye nettverk med alternative
scenarier (jfr. Latour 1987). Både personlige kontakter og formelle
kontrakter bidrar til å skape nettverk. Slike "cross-cutting" nettverk, som
også kan kalles transdisiplinaritet (Gibbons et al. 1994), regnes som gode
utgangspunkt for innovasjon og nytenkning. En av årsakene er sannsynligvis
at organiseringen og utvekslingen av kunnskap, ideer og forventinger antar
andre former enn internt i en en-faglig samarbeidsgruppe. Om de heterogene
multinettverkene lykkes, vil kunnskap og materie være resultat av scenarier,
ideer og forhandlingsresultat mellom de involverte aktørene (Hughes 1987,
Hard 1994).

En kan spørre seg hvorfor noen innovasjoner lett spres mens andre
stagnerer. Spredning av energiglass og nye isolasjonsmaterialer har gått
raskt, mens varmepumper, ventilasjonsanlegg og termostater til temperatur-
senking har vist seg trege å spre. Dette til tross for at det er påvist god
økonomi i disse produktene. Spredning synes å være betinget av faktorer
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som (1) interessement og overbevisning, (2) kompatibilitet, (3) kompleksi-
tet, (4) synlighet og individuelt oppfattede muligheter med innovasjonen.

"Diffusion is the process by which (I) an innovation is (2)
communicated through certain channels (3) over time (4)
among the members of a social system." (Rogers 1983:5)

Designarbeid omfatter slett ikke bare et produkt eller en hardware - et
artefakt. Et teknologisk design omfatter hele prosessen fram til at et produkt
eller kunnskap er innarbeidet i et marked. Konkret vil jeg samle meg om tre
analytiske perspektiv på design. Den ene er basert på empiriske studier av
teknologisk design (Luis L. Bucciarelli), den andre er sosial konstruksjon av
teknologi (SCOT) og den tredje er translasjonstilnærmingen (TT).

2.6. Nettverk av teknologiske og sosiale prosesser. Analytiske perpektiv
Analysen består i å kartlegge ulike nettverk innenfor VVS-bransjen;
forskningsmiljø, bedrifter og bransjeorganisasjoner. Sentrale spørsmål her er
hvor kunnskap og leveranser hentes fra, hvordan konstruksjon/design
organiseres, og hvem er det som er den aktive/drivende part i nettverket
(Callon, Law og Rip 1986, Bijker et al. 1987). I tilknytning til dette er det
naturlig også å trekke inn sider ved organisasjons-/bedriftskulturen, særlig
forholdet til miljøpolitiske hensyn og generell forandringsinteresse.

Det teoretiske utgangspunktet for analysen er framstilt i figur 2.2.

ENØK-poIitikk

translasjon / ENØK \ translasjon
fleksibel fortolkning / i bygninger \ fleksibel fortolkning

ENØK-kunnskap stabilisering

translasjon

WS-praksis

-objektrelasjoner
-innrullering
-forhandlinger
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Figur 2.2. Teoretisk-analytiske perspektiv

Jeg skal analysere hvordan ENØK-politikken påvirker i to retninger; mot
kunnskap om ENØK og mot VVS-bedrifters praksis. Det er minst to måter å
betrakte hvordan politikk blir oppfattet på. Enten kan det dreie seg om
oversettingsarbeid (translasjon). Det vil si at kunnskap og praksis blir
tilpasset norsk ENØK-politikk og de eksisterende virkemidler. Alternativt
vil aktører fortolke politikken fleksibelt, alt etter hva som tjener deres
interesser. Både kunnskap og praksis inneholder flere dimensjoner, og
derfor muligens konkurrerende oppfatninger om hva ENØK er, og videre
hvordan ENØK skal ivaretas. Dersom en oppfatning blir dominerende, vil
det føre til en lukning av fortolkningsmulighetene. Dersom ENØK-begrepet
oppnår en slik stabilisering, er det sannsynlig at VVS-bransjens arbeidsme-
toder blir påvirket av dette. Dersom begrepet ikke oppnår en stabil
sosioteknisk referanseramme, tilsier situasjonen at ENØK blir oversatt
"friere" av WS-bransjen. Dette betyr at den fortolkningsmessige fleksibili-
teten er opprettholdt. VVS-praksis er også en funksjon av byggefaglig
praksis. Hvert fagområde ser et bygg ut fra sitt paradigme eller objektrela-
sjon. For å nå igjennom med sin fortolkning av hva ENØK svarer til, er det
nødvendig å bli en troverdig talsperson for et teknologisyn. Aktøren eller
gruppen av aktører som greier dette, har samtidig lyktes i å innrullere
aktanter i sitt ENØK-bilde. Både mennesker og teknologi må da fungere i
tråd med talspersonens visjon. Dette innbærer også at det foregår forhand-
linger mellom forskjellige byggefag, yrkesgrupper internt i VVS-faget og
forsåvidt også mot regulerende institusjoner i bygningssektoren. Ettersom
teknologiutvikling er en dynamisk prosess, er det kanskje riktigere å si at det
foregår kontinuerlige forhandlinger om hva en teknologi "sier", seiv om det
har inntruffet en lukning av fortolkningene.
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Dette kapitlet handler om mitt møte med feltet varme, ventilasjon og sanitær
og om planlegging, valg, gjennomføring og analyse av datamaterialet. I
tillegg til å beskrive hva jeg har gjort, ønsker jeg å synliggjøre dette arbeidet
som prosess. Det er også god grunn til å formidle de erfaringer og
avveininger som ligger til grunn for de valgene som jeg har foretatt.

Miljø- og energimålsettinger er sått av Regjering og Storting. Disse
målsettingene må bli møtt av, komme i dialog med eller i det minste motta
reaksjoner fra både arenaer for kunnskapsutvikling, fra industrien og fra
sluttbrukere for å kunne utvikles og realiseres. Gjennom å analysere mine
problemstillinger vil jeg peke på dynamikken i denne diskursen. Analysen er
sentrert rundt forholdet mellom norsk ENØK-politikk, kunnskap om ENØK
og VVS-praksis - slik jeg redgjorde for i kapittel 1.

I hvilken utstrekning og i hvilket tempo kan en regne med at mer
energi-effektive metoder og utstyr blir tatt i bruk i forbindelse med nybygg
eller bygningsmessige forandringer. Jeg antar at de som driver praktisk
rådgiving, industriell utvikling og levering av VVS-utstyr til bygninger
spiller en viktig rolle for teknisk fornyelse av bygningsmassen.

* I hvilken grad er bransjen aj our med den teknologiske utviklingen
nasjonalt og internasjonalt. Hvordan greier den å omsette ny kunnskap og
nytt utstyr i praktisk bruk?

* I hvilken utstrekning følger bransjen opp energi- og miljøpolitiske
signaler, knyttet til energiøkonomisering og andre tiltak for å bidra til en
såkalt bærekraftig utvikling?

Hvilke data trenger jeg for å belyse problemstillingene? Ved ensidig å
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studere bedrifter innen varme og ventilasjon ville data blitt for snevre. For å
bli istand til å peke på flaskehalser som motvirker at ENØK-teknologi blir
spredt i et ønsket tempo sett fra offentlige myndigheters side, har j eg sett det
som nødvendig å se på samspillet mellom statlig politikk og bygnings-
sektoren. Derfor utgjør data fra WS-firma og relevante offentlige
publikasjoner den største delen av datatilfanget. Som viktig supplement har
jeg gjort intervju i firma som dekker andre deler av bygningssektoren, og
organisasjoner som på forskjellige måter arbeider med bygningssektoren.

Det aller første jeg gjorde, høsten 1992, var å gå på biblioteket på
NTNU, avdeling Gløshaugen (dengang Norges tekniske høgskole, NTH) for
å lese relevante tidsskrifter. Disse var Norsk VVS, Rørfag, Kulde og Energi
og miljø. Fra arkivet hentet jeg ut årgangene 1989, 1990 og det som var
utkommet i 1992.1 Dette var den mest nærliggende måten jeg kunne danne
meg et bilde av hva som pågikk innen dette fagområdet. Jeg benyttet også
VVS-årbok for 1992 og 1993 for å skaffe meg en oversikt over medlems-
massen, styrer og verv i bransjeforeningen Energi- og miljøteknisk forening.

Allerede i arbeidet med tidsskrifter og årboken ble jeg oppmerksom
på at for å belyse min problemstilling var varme og ventilasjon de meste
interessante områdene. Derfor valgte jeg å utelate sanitær. Energiforbruket
ved bygningstekniske installasjoner er hovedsaklig knyttet til oppvarming,
ventilasjon og forbruk av varmt vann. Fra en ENØK-synsvinkel er det disse
sidene ved VVS som har størst interesse. Tradisjonell rørleggervirksomhet
har mindre betydning. Den er også mer perifer i VVS-området som
teknologisk fagdisiplin.2

Ettersom det eksisterer svært lite litteratur om feltet W S , energi og
miljø, tok jeg raskt fatt på det empiriske arbeidet. Jeg kontaktet fagmiljøet
for W S ved NTNU, avdeling Gløshaugen (tidligere Norges tekniske høg-
skole), og vi organiserte en referansegruppe bestående av fagfolk fra W S ,
bygg og elektro.3 Gjennom møter i denne gruppen fikk jeg greie på hva som

iBortvalg av 1991-årgangen av tidsskriftene ble gjort fordi at flere var utlånt.

^Det er energigevinster å hente også på sanitærsiden, men dette synes å ha mindre faglig
oppmerksomhet. Jfr. Enøk i bygninger. Handbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging,
Oslo: Universitetsforlaget, 1992.

^Referansegruppen besto av:
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rørte seg i den tekniske sektoren vedrørende samspillet energi og miljø,
varme og ventilasjon. Vi diskuterte også mine gryende problemstillinger
omkring de sosiale prosessene og vilkarene for omstilling og nytenkning
innenfor industrielle foretak. Ved at referansegruppemedlemmene har nær
kontakt med SINTEF, har de også en viss erfaring forholdet mellom FoU og
teknologioverføring til små og mellomstore bedrifter. Referansegruppen var
også diskusjonspartner i utarbeiding av intervjuguider og tildels i arbeidet
med tolkningen av data.

Det videre inntaket til prosessen kan illustreres som et vekselspill
mellom teori og empiri. Etterhvert som delproblemstillingene ble klarere ble
jeg istand til å lete fram relevant teori. Den teoretiske overbygningen (kap 2)
er av mer helhetlig og generell art, mens jeg i analysen i tillegg trekker på
andre relevante perspektiver (kap 4-7).

Seiv om datagrunnlaget primært er sentrert rundt yrkesgrupper som
arbeider med varme- og ventilasjonsdesign, har det vært nødvendig å gå
bredere ut for å kartlegge de sosiale samspillsprosessene som slike design
inngår i. Avhandlingen er bygd opp som en etnografisk studie. Målsettingen
er å få innsikt i hvordan mening bygges i (del)kulturen slik den oppfattes og
erfares av de som er på innsiden.

3.1. Kort om WS-bransjen og WS-teknologier
En sentral målsetting med avhandlingen er å beskrive hvordan denne
bransjen ser ut. Kunnskap om dette vil kunne gi økt forståelse for
arbeidsmønstre WS-tekniske designprosesser og variasjon mellom firma i
slike mønstre og prosesser. Når jeg skal beskrive VVS-bransjen er det
allerede klart at dette er et heterogent og svært sammensatt fagfelt som
favner mange firmatyper. Hver av disse konstruerer en brikke i realiseringen
av WS-tekniske system.

Professor Øyvind Ascehoug, Institutt for bygningsteknologi (NTNU)
Professor Arne M. Bredesen, Institutt for klima og kuldeteknikk (SINTEF energi)
Førsteamanuensis Eilif H. Hansen, Elkraftteknikk (NTNU)
Professor Vojislav Navakovic, Institutt for klima og kuldeteknikk (NTNU)
Professor Eystein Rødahl, Institutt for klima og kuldeteknikk (NTNU)
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Min avgrensning gir at WS-bransjen består av de be-
drifter/organisasjoner som driver med produksjon/levering, rådgivning,
konstruksjon/prosjektering, montering og/eller vedlikehold av sy sterner eller
utstyr til varme-, ventilasjons- eller sanitæranlegg. Bedriftene er stort sett
små eller mellomstore, men de dekker et bredt spektrum av funksjonen

- produsent eller importør/leverandør av utstyr
- rådgivende ingeniørfirma/konsulent
- montering og vedlikehold.

Faglig sett dekker bransjen:
- rørleggervirksomhet
- ventilasjonssystemer
- kuldeteknikk
- varmeteknikk
- elektronikk/automatikk (blant annet samkjøring og kontrollsystemer
for VVS-anlegg)

VVS eksisterer både som spesialitet for ingeniører og som forskningsfelt,
riktignok med uklare grenser. Ser vi bort fra den relevante teknologiske
forskningen, finnes det imidlertid så langt jeg vet ingen vitenskapelige
undersøkelser verken av VVS-faget, av VVS som teknologisk felt eller av
WS-bransjen. Det finnes heller ikke tilgjengelig statistisk informasjon om
bransjens sysselsetting eller omsetning. VVS Energi- og miljøteknisk
forening (undergruppe av Den polytekniske forening), som organiserer
teknisk utdannede personer i WS-bransjen og tilknyttede fag, har imidlertid
omlag 3 000 medlemmer.4

Tettest samarbeid har WS-bransjen kanskje med elekto- og
automatikkfagene, men de skal også forholde seg til oppdragsgiver og
marked, andre tekniske konsulenter, entreprenører og arkitekter. I tillegg
firmer vi politiske bestemmelser. Lover, forskrifter og økonomiske
incitamenter må betraktes som trykk "ovenfra". Markedet ved oppdragsgiver
kan i en slik sammenheng betegnes som trykket "nedenfra".

4Kilde: WSÅrbok '93, Skarland press, Oslo 1993.
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3.2. Utvalg og fremgangsmåte for intervjuing
Seiv om intervjuene i yrkesgruppen rådgivende ingeniører danner hoved-
grunnlaget for analysen, er utvalget av firma og organisasjoner langt
bredere. Jeg har foretatt intervju hos produsenter og leverandører, i
undervisnings- og forskningsinstitusjoner, offentlige og private foretak som
har i oppgave å oppdatere og å spre energieffektiv og miljøvennlig teknologi
samt å ivarta bransjens fagpolitiske interesser, arkitekter, byggherrer,
bygnings- entreprenører og folk som utarbeider byggeforskriftene.

Hvorfor har jeg val gt en såpass stor spredning? Årsaken er at VVS-
rådgivere ikke opererer alene med WS-design. De er nødt til å samarbeide
med andre segmenter innen WS-faget og med de andre yrkesgruppene i
planlegging og oppføring av et bygg. Spredningen er altså foretatt ut fra et
ønske om i større grad å få et grep om helheten som VVS-bransjen arbeider
innenfor.

Hvilke utvalgsteknikker har jeg benyttet i utvelgelsen av disse
enhetene? Det er minst to forhold som har hatt betydning for utvelgings-
prosessen. For det første er ikke dette en studie av en enkelt-teknologi eller
et definert teknologisk system (jfr. kap 1), men i større grad hva Clarke &
Montini (1993:45) kaller en arena-analyse. Jeg studerer oppfatninger om et
begrep (ENØK), og som inngangsport til feltet har jeg valgt arenaene;
byggepraksis og yrkesgruppen rådgivende ingeniører. For det andre er
utvalget også foretatt ut fra en viss forkunnskap om feltet. La meg utdype
disse to forholdene.

Motivet for valg av rådgivende ingeniører som startpunkt for analysen
er to: For det første står den teknisk fagkonsulent mellom oppdragsgiveren
og de utførende faggruppene. For det andre er det radgiveren som designer
systemet. Faktisk er de den eneste faggruppen som har myndighet til å
beregne og spesifisere WS-teknisk anlegg. Derfor legger de, i prinsippet,
premisser for det videre arbeidet som skal utføres. På bakgrunn av dette
antar jeg at disse innehar en sentral rolle i forholdet mellom eksisterende
kunnskap og hvilke ENØK-løsninger som blir implementert i norske bygg.
At jeg i tillegg har valgt WS-praksis (byggeprosjekt) som innfallsport til å
brette ut feltet, er ikke tilfeldig. Realiseringen av ENØK-kunnskap og
ENØK-politikk er helt avhengig av aksept fra praksisfeltet for å kunne
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lykkes. Derfor er det nødvendig med kunnskap om praksisfeltet arbeidsme-
toder, forhandlinger og samarbeidsformer.

Innenfor konstruktivistisk teori har translasjonstilnærmingen som et
metodisk prinsipp å "fotfølge aktørene" (Callon 1985, Latour 1987, 1991).
En følge av dette metodiske prinsippet har vært å foreta utvalg etter
"snøballmetoden" og deretter å la "data tale". Et viktig moment som skiller
arena-analyser fra translasjonstilnærmingen til Callon (1985) og Latour
(1987, 1991), er at arena-analyser metodisk sett, ikke følger de ledende og
mektigste aktørene. Det finnes ikke nødvendigvis et laboratorium, en
oppfinner og en teknologi som blir bedømt som suksess eller fiasko. Arena-
analyser innebærer snarere å forsøke, metaforisk sett, å se den konstruerte
verden over skulderene til aktørene (Clarke & Montini 1993:45). En arena
kan være mer kompleks, kan hende med flere synlige sterke aktørgrupper
som kjemper for sin objektforståelse, og derved om status som ledende
aktør. En kan derfor finne motstand og konflikter mellom ulike aktør-
grupper. Forskjellen fra translasjonsperspektivet er at arena-analyser har
som målsetting å fange opp flere av segmentene i feltet sine forståelser. Seiv
om jeg i utvalgsmetoden ikke ser maktrelasjoner som noen sentral faktor, vil
jeg derimot i analysen være oppmerksom på fenomenet makt som et mulig
middel til å translatere ENØK.

Jeg har gjort bruk av en kombinasjon av et strategisk og et tilfeldig
utvalg. Den strategiske seleksjonen har jeg foretatt gjennom bredden som
jeg redgjorde for ovenfor. Det er ikke nødvendig å late som om jeg på dette
nivået åpner døren til en helt ny verden. Jeg vet noe om rådgivende
ingeniørers posisjon på forhånd. Jeg velger å benytte den forkunnskapen
som et ledd i å kunne foreta valg. Slik bryter min utvalgsmetode med
Latours og Callons råd om "å la aktørene tale", danne utgangspunkt for
utvalget. Feltet blir jo nettopp konstruert av meg underveis i prosessen.

Jeg utdyper utvalgsmetodene mer i avnitt 3.2.1. Videre angir det
kommende avsnittet utvalg av WS-intervju som er benyttet i kapitlene 5, 6
og 7. Avsnitt 3.2.2. angir andre intervju og alle firma som hadde
engasjement i utbyggingingen av Dragvoll del 2 (kap 4)
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3.2.1. Utvalgskriterierfor WS-bedrifter
De fire punktene under har vært vurderingskriterier på bedriftsnivå når det
gjelder spredning på sentrale felt.

A: Rolle i VVS bransjen
B: Firmaets størrelse
C: Lokalisering
D: Strategi: tradisjonell varme og ventilasjonsarbeid eller nisje

A. Med rolle menes type firma, det vil si bedriftens kompetanseområde. F.
eks. rådgivende firma, leverandørbedrift, produsent- eller montørbedrift.
B. Jeg har stor spredning på firmastørrelse, fra godt over hundre og ned til to
ansatte. Jeg har spesielt sett på kompetanseutvikling og satsingsområde i
sammenheng med firmastørrelse.
C. Er firmaet plassert i stor eller liten by eller på landsbygda. Har
regionsforskjeller betydning for kunnskapstilfang og utarbeiding av design
og løsning? Finnes det stilforskjeller i arbeidsmåte etter geografisk
plassering?
D. Finnes det kjennetegn på bedrifter som er spesialiserte og arbeider mot
nisjer versus de som arbeider mot et tradisjonelt marked, det vil si
gjennomsnittlige yrkesbygg og bolighus.

Tabell 3.1 gir en oversikt over hvordan VVS-firmaene fordeler seg på
disse 4 kriteriene.
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Tabell 3.1. Fordeling av WS-firma etter kriteriene: rolle i
firmastørrelse, lokalisering ogfirmastrategi

Rådgivende
ingeniør

W S -
entreprenør

Leverandører

WS-bransjen,

Produsenter

A. Firmatype 9 4 7 3

B. Firma-
størrelse

1-10 ans.

11-30 ans.

31-120 ans.

4

3

2

3

1

-

4

3

-

2

1

-

C. Lokali-
sering

By

Bygd

9

-

4

-

7

-

1

2

D. Strategi

Tradisjonell

Nisje

Begge deler

4

1

4

4

-

-

3

4

-

1

2

-

Punktene C og D trenger noe forklaring. Av byer har jeg foretatt intervju i
tre av Norges fire største byer (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger).
Under strategi D. er mitt kriterium for å kalle bedriften en nisje-bedrift at
den satser enten mot en spesiell næring, f. eks. fiskeindustri, møbelindustri
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etc., eller at den selger ett produkt. Ett spesielt produkt kan enten være
satsing på fjernvarme, ENØK-spesialisering, eller det kan bety at de f. eks.
kun lager og selger tilluftsventiler eller filter.

Formålet var å få et inntrykk av hvordan bedrifter som i hovedsak
satser mot et tradisjonelt marked handterer begrepene energieffektivitet og
miljø, i denne avhandlingen omtalt som ENØK. Dette betyr ikke at jeg har
foretatt utvalget tilfeldig, det betyr bare at jeg ikke har lett etter "vellykkede"
bedrifter. Likevel har jeg sannsynligvis et såkalt skjevt utvalg. Både
geografisk skjevfordeling og kanskje overrepresentasjon av nettopp
vellykkete bedrifter vil ha betydning for bildet som jeg gir av VVS bransjen
i Norge.

Jeg begynte med å ta kontakt med noen av landets største rådgivende
ingeniørfirma innefor W S . Jeg valgte ut de jeg ville foreta intervju i etter
hva de jobbet med. Jeg ønsket størst mulig spredning innenfor tradisjonell
satsing. Herfrå forhørte jeg meg fram. Jeg spurte f. eks. informantene om de
kunne anbefale firma som var gode på ENØK innenfor tradisjonell VVS,
firma som hadde spesielle byggeprosjekt som kunne være interessante osv.
Jeg fikk mange tips. De fleste tipsene pekte mot velrenomerte, vellykkede
og mellomstore firma. Jeg ønsket et mer nyansert utvalg. Derfor tok jeg for
meg telefonkatalogen og ringte. Jeg valgte ut noen av de firmaene jeg var
blitt tipset om, men også noen som i størrelse såvel som i navn, var mindre.

Bedriftsstørrelse, satsingsområder og firmaets alder har blant annet
vært av betydning. Ytterligere vil valg av ventilasjon (og i noen grad varme)
som det mest studerte fagfeltet bare gi innblikk i en del av det omfattende
området som varme, ventilasjon og sanitær er. Jeg har spredning både på
størrelse, profilering og kompetanseområde. Bedriftene spenner fra å være
de største i landet til å være tomannsbedrifter. Store bedrifter har mer enn 30
ansatte, mellomstore 11-30 og små; 10 eller færre ansatte. Det er flest små
og mellomstore bedrifter i utvalget. Eldre firma har vist overlevelsesevne i
økonomisk vanskelige tider.

Jeg har primært intervjuet i Trondheim og i Oslo-området. Alt etter
firmaets størrelse og ENØK-profil har jeg intervjuet 1-4 personer i W S -
firma. Daglig leder eller administrerende direktør er intervjuet i samtlige
firma. Noen av de større har tre avdelinger (f. eks. nybygg, eksisterende
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bygg og spesialtjenester) og da har jeg intervjuet alle avdelingslederne. I
mindre firma har jeg intervjuet ansatte uten ledelsesfunksjon i tillegg.
Dersom firmaet har ansatte som arbeider spesielt med ENØK-spørsmål, er
den/disse intervjuet.

Jeg så det som nødvendig å gå bak de enkeltvise firmaenes selv-
presentasjon. I en intervjusituasjon er det lett å framstille de ideelle
målsettingene heller enn det reelle daglige arbeidet. Egentlig er målsettinger
og visjoner en viktig del av bedriftspolitikken og derfor ikke uinteressant.
Imidlertid ba jeg alltid om at informantene fortalte fra et prosjekt de arbeidet
med på det tidspunktet intervjuet ble foretatt. Dette gjorde jeg for å forsøke å
unngå et ensidig fokus på det ideelle.

Jeg ønsket spredning på informantenes rolle i firmaet. Likevel er det
personer med ulike lederfunksjoner jeg har data fra i de større firmaene. Det
er godt mulig at jeg med enda flere intervju i disse firmaene ville fått et mer
nyansert bilde av bedriftens policy. Av ressursmessige årsaker ville da antall
firma ha blitt redusert.

Leverandører og produsenter er dekket opp med ti firma. Over
halvparten av intervjuene (7) er foretatt med leverandørleddet. De tre andre
er norske produksjonsenheter med hovedsaklig produserer for det norske
markedet. Disse gruppene kan ha stor innflytelse i utvikl ingen av design og
etterspørsel etter komponenter. De fleste komponenter produseres i utlandet.
Det er leverandørene som besitter kunnskap og kjennskap til basis for valg -
slik som pris, produktegenskaper osv.

Entreprenørbedriftene i utvalget er fire firma. Disse er de utøvende
som konkretiserer tegningene og arbeider på bygg og anlegg. De har trolig
ulik grad av innflytelse i prosessen. Dersom det er slik at rådgivende
ingeniør i samarbeid med byggherre bare skisserer krav om en komponent
eller et systems funksjon, er det de utøvende, entreprenørene/montørene,
som driver forhandlinger med leverandører.

Både entreprenører, leverandører, produsenter og rådgivere er som
utgangspunkt viktige grupper å studere i sammenheng med min problemstil-
ling. Dette handler om å få identifisert hvor innovasjon og nytenkning
kommer fra, men også sammenhenger som resulterer i rutinebasert arbeid og
barrierer mot nytenkning. Videre handler det om å få øye på sammenhenger
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i rolle og ansvarfordeling mellom de involverte i å realisere tekniske anlegg
i bygg.

3.2.2. Utvalgfor andre intervju og supplerende data
Også andre aktørgrupper har bidratt. Utenforliggende forståelser, fra andre
bygningsfag enn VVS, kan ha viktige kontrasteringslinjer og grense-
oppganger til varme- og ventilasjonsteknisk arbeid. Arkitektur er til
eksempel et bygningsfag hvor jeg forventet en interessekonflikt med W S .
Jeg valgte derfor å intervjue i arkitektfirma.

Jeg tok også kontakt med statlige og private organisasjoner som
arbeider med utdanning og opplæring, med lovverk og andre virkemidler,
bransjepolitisk og faglig utvikling. Informasjon fra slike omkringliggende
miljø bidrar til at jeg greier å løfte blikket fra bedriftenes, tildels isolerte
"fortellinger".

Videre har jeg intervjuet i Produsent- og leverandørforeningen, i
Energi- og miljøtekniske forening og i Norges ventilasjons- og energiteknisk
forening. Disse har, etter egen uttalelse, en relativt bred kjennskap til hva
som rører seg på bedriftsnivå.

Jeg har også gått bredere ut med intervju i byggebransjen. Slike
intervju omfatter to arkitektfirma og to entreprenørfirma som blant annet
gjør totalentrepriser.5

Såkalt andre firma fordeler seg slik:

Bygningsentreprenører: 2
Arkitekten 2
Andre organisasjoner og bransje- og interesse foreninger som
arbeider kun eller delvis mot WS-bransjen: 8

For å komme "på innsiden" av planlegging og gjennomføring av en
utbygning fulgte jeg utbyggingen av Universitetssenteret på Dragvoll.
Utbyggingen har til nå tatt tjuefem år, fordelt på to utbyggingstrinn. Til dette

^Entrepriseformer redgjør jeg for i kapittel 7.
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formålet intervjuet jeg alle firmaene som har vært inne i planlegging og
bygging (unntaket er utenomhuslige aktiviteter) av trinn to. Disse er:

Statsbygg (byggherren)
Firmaet som handterte byggeledelsen
Arkitekt
VVS-rådgivende ingeniørfirma
Elektro-rådgivende ingeniørfirma
Bygningsentreprenør
Automatikkfirmaet
Ventilasj ons-entreprenør
Rørlegger-entreprenør
Elektro- og varme-entreprenør

I tillegg til intervjuene fikk jeg tilgang på en del skriftlig materiell fra
planlegging- og byggeperiodene og ulike evalueringsrapporter.6 Fra
planleggings- og byggeperiodene foreligger det møtereferat, tekniske
beskrivelser etc. Det skriftlige materiale og evalueringsrapportene er basert
på fagfolks og driftspersonalets synspunkt, men også brukernes erfaringer
med byggene. Jeg har jeg brukt dokumentene til å analysere argumentasjo-
nen for eller imot ulike tekniske installasjoner på varme og ventilasjon.

Kapitlet som omhandler Dragvoll-caset (kap 4), er basert på
kvalitative intervju og dokumentanalyser. Intervjuene er med aktører som
har vært engasjert i Dragvoll del 2 og med bygningsmyndigheter. Doku-
mentene som er analysert, består først og fremst av tegninger og planarbeid
fra WS-rådgiveren og arkitekten, samt Statsbygg sin presentasjonsbrosjyre
av Dragvoll. Videre består datagrunnlaget av stortingsmeldinger og
dokument som omhandler VVS-teknisk utvikling de siste tretti årene.

Energi og miljø er en diskurs hvor ulike perspektiv har blitt vektlagt
til forskjellige tider. Offentlig politikk kan betraktes som en aktør som,

^Disse er ENØK-rapporten fra 1982 og en spørreundersøkelse foretatt blant sluttbrukerne, omtalt
som brukerundersøkelsen fra 1981-85, samt ENØK-utredningen fra 1990 (se også kap 4 punkt
4.4.1.).
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gjennom ulike publikasjoner i sterk grad har bidratt i diskursen om hva et
akseptabelt energiforbruk er, og sammenhenger mellom energi og miljø.
Ikke minst har offentlig politikk og bruk av virkemidler direkte innflytelse
på byggebransjen, blant annet gjennom utarbeiding av byggeforskrifter.
Stortingsmeldinger som behandler ENØK utgjør det meste av kilde-
materialet for kapittel 5. Her fremgår skiftene på den politisk dagsorden i
perioden. Jeg far gjennom Stortingsmeldingene mulighet til å analysere
hvordan retningslinjer "ovenfra", de statlige modellene har, eller mangier,
gjenpart i bygningteknisk virksomhet.

Kapitlet som omhandler kunnskapsmegling (kap 6) er hovedsaklig
basert på tre informanter. Hos Opplysningskontoret for energi og miljø
(OFE) er informanten opplæringslederen, hos W S Energi- og miljøteknisk
forening er informanten teknisk sekretær og hos VVS Utviklingssenter er
daglig leder intervjuet. Intervjuene er basert på ustrukturerte temaguider
hvor informanten forteller på basis av et tema. I tillegg har jeg brukt sitat fra
et intervju i et rådgivende ingeniørfirma, også basert på et apen
intervjuguide. Valg av "meglerinstitusjoner" er gjort ut fira interessen av å
undersøke OFE som en tidligere statlig ENØK-aksjon. De to andre er valgt
fordi de har en direkte faglig tilknytning til VVS-bransjen.

Kapittel 7 er skrevet på bakgrunn av intervjuene i WS-bedrifter, i de
to arkitektfirmaene og to lærebøker i byggefag og VVS-tekniske
installasjonen7

3.2.3. Mer om intervjuene
Pr. 1.3. 1995 var intervjuingen avsluttet. Jeg har gjennomført 39 intervju i
43 ulike bedrifter og organisasjoner. Noen av disse bedriftene er brukt i flere
sammenhenger. Antallet informanter er 46.

Intervjuene i varme- og ventilasjonsfirma teiler 23 - hvorav 9 er utført
i rådgivende ingeniørfirma. De resterende 14 er entreprenører, leverandører

^Kildene er: Gjettum K. m. fl.: Tekniske installasjoner, Oslo: Universitetsforlaget 1980
(2. utgave)
Wigen R.: Bygningsadministrasjon, Tapir forlag, Trondheim 1992
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og produsenten
Av de tjue firmaene og organisasjonene som gjenstår, er 8 knyttet til

utbyggingen av Dragvoll. Her alle involverte firma i innomhusarbeidet i
utbygging del 2 intervjuet. Dette inkluderer byggherre og arkitekt.

Videre er 2 av bedriftene bygningsentreprenører, 2 er arkitektfirma og
8 er en sammensatt gruppe av foretak som på ulike måter arbeider med
varme- og ventilasjonsbedrifter. De åtte firmaene er organisasjoner og
sammenslutninger som arbeider med opplæring, fagprofilering, markedsfø-
ring og salg av W S tekniske produkter og tjenester. De er VVS Energi- og
miljøteknisk forening, Opplysningskontoret for energi og miljø (OFE),
Norske ventilasjonsentreprenørers landsforening (NVEF), VVS Utviklings-
senter, VA og VVS leverandørers forening og Stiftelsen VEKST. Stiftelsen
VEKST og VVS Utviklingssenter er merkantile organisasjoner. VVS energi-
og miljøteknisk forening er bransjens hovedorganisasjon, mens VA og W S
leverandørenes forening og NVEF er som navnene tilsier mer spesifikke
interesseorganisasjoner for deler av bransjen. Opplysnings-kontoret for
energi og miljø er nå blitt et aksjeselskap, men har forsatt statlig støtte. Da
jeg foretok intervjuet var OFE imidlertid statlig drevet. I tillegg har jeg
intervjuet hos Teknologisk institutt (TI) og i Statens bygningstekniske etat
(BE). Alle disse 8 intervjuene må betraktes som supplerende intervju for å
skaffe tilveie en bredere oversikt.

I noen tilfeller har jeg foretatt gruppeintervjuer og i noen få tilfeller
har jeg intervjuet samme person to ganger.

De fleste firma og personer er anonymiserte. Alle rådgivende
ingeniørfirma har fått navn som begynner med R, entreprenørfirma med E.
levereandørfirma med L, arkitekter med A osv. I noen av firmaene har jeg
gjort flere, og inntil 4, intervju. I den grad flere enn en er intervjuet er
intervjuene nummert som Int 1 - Int 4. Int 1 er daglig leder/administrerende
direktør.

Unntaket fra å anonymisere informantene er for firma som var
engasjerte i Dragvoll-utbyggingen (kap 4) og der informantene representerer
offentlig etat slik som f. eks. Statens bygningstekniske etat og byggherren
Statsbygg.
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3.3. Opplegg for intervju
Det finnes ulike måter å planlegge intervju på - alt etter forhåndskunnskap
og hva målsettingen med innhenting av informasjon er. Delvis handler dette
avsnittet om forarbeidet og delvis handler det om informasjon som er
tilkommet etterhvert og som er blitt innlemmet i senere intervju.

Kartleggingen av energi- og miljøforståelse i VVS bransjen er et
arbeid av eksplorerende karakter. Behovet for et utforskende design kommer
av at forkunnskapen er relativt liten. Målsettingen er å fremskaffe innside-
forståelse i betydningen informantenes egne opplevelser av hvilket rom det
er for energi- og miljøhensyn i deres daglige arbeid. Samtidig ønsket jeg
perspektiver på årsaker til de forståelsene de presenterer. Derfor var det
nødvendig ikke å styre intervjuene i for sterk grad.

For de første intervjuene hadde jeg delt inn etter tema, hvert med en
rekke underspørsmål. Underspørsmålene ble imidlertid mer til hinder enn til
hjelp fordi jeg konsentrerte meg mer om å få besvart alle spørsmålene enn å
lytte til hva informanten var opptatt av. For i større grad å være "til stede",
lytte og være i stand til å følge opp informantenes utsagn, bestemte jeg meg
for å holde på tema-prinsippet, men utelate alle småspørsmålene. Tematisk
er derfor intervjuene sammenlignbare. Variasjonbredden i svarene er likevel
stor, rett og slett fordi informantene har ulike erfaringer som de svarer utfra.

Hvordan mennesker opp fatter spørsmål er med andre ord forskjellig.
Ved å være seg dette bevisst, blir det fremfor alt mulig å i større grad
komme på innsiden av informantens belegg for de svarene hun/han gir. Å
forstå innsiden er viktig for å perspektivere variasjonsbredden i de ulike
oppfatningene og erfaringene som informantene legger for dagen. For det
andre gir litt grovbygde temaguider lettere rom for å forfølge ny informasjon
som kan gi viktige bidrag til å revidere problemstillingene. Dette skyldes
ikke minst at jeg som intervjuer fristiller meg fra å bruke all energien på å få
besvart alle spørsmål i et detaljert spørreskjema. For det tredje gir denne
åpnere perspektiveringen grunnlag for analyse og teoretisering på et tidlig
stadium i prosessen.

Jeg konstruerte flere guider til bruk for informanter tilhørende ulike
kategorier. En til firmaene som hadde vært engasjert i utbyggingen av
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Dragvoll, en til arkitekter, en til daglig leder eller administrerende direktør
og en til andre ansatte (se vedleggene 1-4). Dette betyr at en del av
intervjuene også er foretatt uten temaguide. Dette gjelder for såkalt
supplerende intervju hvor jeg ikke har hatt sammenlignende analyse som
målsetting.

De aller fleste intervjuene ble tatt opp på band og de ble fortløpende
transkriberte. Et fåtall informanter motsatte seg lydbandopptak og da ble jeg
nødt til å notere. I arbeidet med analysen har jeg også måtte lytte på
kassettene innimellom, enten fordi jeg har hatt behov for "å huske meg"
tilbake til situasjonen, eller fordi jeg har hatt mistanke om at papirversjonen
inneholdt feil.

3.4. RoIIen som intervjuer og forsker
Gjennom arbeidet med intervjuingen har jeg forsøkt å være bevisst på min
rolle som intervjuer og forsker. Settingen rundt intervjusitasjonen er av
betydning for den informasjonen som kommer fram. Som initiativtaker til
møtet er jeg ikke en identitetsløs informasjonsuthenter, like lite som mine
informanter er identitetsløse. I møtet kommuniserer vi også som personer og
individer. Jeg velger å ta denne realiteten inn som en del av metoden fordi
det har betydning for min kunnskapsproduksjon. Vi møtes også som kjønn
og alder, med språk, vi gir ikke-verbale signaler og vi forhandler kunnskap.
Vi er også fysisk tilstede.

Når det gjelder bakgrunnen finnes en relativt stor faglig forskjell på
informantene og meg. De fleste informantene er ingeniører, sivil-ingeniører
og økonomer. Derfor har vi også ulike forforståelser av temaet vi skal
snakke om. For meg som sosiolog innebærer det en usikkerhet å samle og
analysere data fra et teknisk fagfelt. Tidvis fotloner det seg vanskelig å
kommunisere om fag med mennesker med en fagbakgrunn som er svært for-
skjellig fra min egen. Situasjonen innebærer at jeg skal analysere og følge
opp det ingeniører og økonomer sier. Jeg er på deres territorium i dobbelt
forstand, faglig og geografisk. Jeg skal styre intervjuet slik at jeg kommer ut
med formålstjenelig informasjon til sosiologiske problemstillinger.

Opplevelsene fra intervjusituasjoner var forskjellige. Det har hendt at
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jeg har opplevd en stor kløft mellom meg seiv og informanten. Konkret har
dette skyldtes ulik språkbruk og fagsjargong. En spenning knyttet til ulikhet
i posisjon og kunnskapsstatus i selve intervjusituasjonen har også vært et
problem noen ganger. Men jeg har faktisk langt oftere opplevd det motsatte,
nemlig en overraskende godt fungerende samhandling. Mange ingeniører
gjør greit rede for sin hverdag og for sitt fag med et ordvalg som er fullt ut
forståelig uten teknisk og/eller økonomisk fagbakgrunn.

Vi vet at intervjueren påvirker i, og påvirkes av, intervjusituasjonen.
Slik er det med alle tilstedeværende i sosiale settinger. Dette vil ha
betydning for kommunikasjonen og dermed for de data en ender opp med.
Stort sett har jeg endt opp med grundige og detaljerte svar på mine spørsmål
i alle intervjuene - noe jeg uansett årsak ser på som et gode. Årsakene kan
være flere, men jeg tror ikke det handler om at jeg har vært spesielt heldig
med mine informanter. Mitt metodiske valg har vært å ha åpne spørsmåls-
kategorier, gjerne med spørsmål formulert som tema. Dette "åpner"
intervjuet, og resultatet har ofte vært dialogs form. Dette er den beste måten
å jobbe på for meg. Fagulikheten har dessuten gjort hva jeg vil kalle
"konkurranse" unødvendig. Faglig sett gjelder dette med kvinner såvel som
menn sittende over bordet. Ofte har vi forhandlet om mening og kunnskap.
Dette kan f. eks. bli nødvendig når mitt utgangspunkt, som er teoretisk,
møter informantens fortolkning av mine spørsmål. Hun eller han tolker og
besvarer spørsmålet ut fra sin "objektforståelse" (jfr. kap 2). Denne vil være
et produkt av vedkommendes "tacit knowledge". Ofte blir en tilnærming
mellom våre to objektforståelser nødvendig. Dette skjer via utdypinger,
eksemplifiseringer etc, og er hva jeg her legger i begrepet forhandling.

Jeg opplevede sjelden to intervjusituasjoner som like. Hver gang var
konteksten, scenen og informanten forskjellig. Jeg nikker dessuten
gjenkjennende over Borum og Enderuds (1980) karakteristikker av intervjus
mulige perverterte former. Jeg har seiv opplevde intervju som føles
iscenesatt enten som absurd teater, eksaminasjon, høflighetsritualer,
avreagering, rutinearbeid eller pokerspill (Borum og Enderud 1980:262).
Disse typologiene refererer til vanskelige og uønskede situasjoner. Det kan
være flere årsaker til denne opplevelsen som er nært forbundet med selve
situasjonen. Informanten og jeg kan ha opplevd et "kjemisk sammenstøt"
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som ga et dårlig utgangspunkt, eller jeg kunne oppleve at vedkommende
egentlig var totalt uinteressert i det hun/han har sagt ja til å snakke om. Seiv
kunne jeg også være dårlig opplagt. Samtidig visste vi begge at vi skal sitte
slik i en til to timer. Av og til valgte jeg å kutte drastisk ned på intervjutiden.
Jeg bare visste at dette blir et dårlig intervju. De gangene jeg har fullført
slike "kræsj-intervju" har de da også frembrakt lite brukbar informasjon. En
annen variant av intervju som er vanskelige er når informanten ikke er villig
til å snakke, seiv om vedkommende har sagt ja til å bli intervjuet. Disse
intervjuene er vriene å forstå. Det betyr ikke at taushet som fenomen er
uinteressant. Mangelen på informasjon blir likevel vanskelig å handtere. Av
og til fikk jeg kjennskap til at firmaet nylig hadde opplevd vanskelighet av
et eller annet slag. Da hadde jeg kanskje berørt et betent område. Andre
ganger nærmet jeg meg en "forretningshemmelighet". Av og til lyktes jeg
med å få ut informasjon av mer konfidensiell art. Forvaltningen av slik
informasjon har viktige etiske sider. De kan selvsagt aldri gjengis i sitater -
ihvertfall ikke slik at informanten og firmaet kan identifiseres.

God kommunikasjon krever for det første at jeg greier å skape en
forståelse av hva jeg er ute etter og hvorfor jeg ønsker denne informasjonen.
Informanten må forstå introduksjonen min og hun/han må ha interesse av å
snakke om feltet. Jeg pleier alltid å innlede intervjuet med å repetere
problemstillingene. På forhånd har vi snakket om dem på telefon. Et godt
intervju er etter min oppfatning som en dialog. Når intervjuet oppnår form
som en samtale er det et godt tegn. Poenget er ikke å få de "riktige" svarene,
men heller å la informanten få snakke seg varm og styre innenfor de
rammene som jeg har fastlagt.

En viktig forutsetning for å frembringe gode kvalitative data gjennom
intervjuing, er nærhet til situasjonen. Å hente ut eller sanke informasjon er
ofte å forhandle om mening og forståelse. Noen ganger må jeg akseptere at
jeg ikke i øyeblikket kan forstå fullt ut all informasjonen som kommer fram.
Det må jeg arbeide med senere, f. eks. gjennom å diskutere med kollegaer.
Langt viktigere er det at informanten forstår mine spørsmål og tankerekker.

I mine intervju valgte jeg altså et design som gir informanten stor
grad av innflytelse over hva temaet skulle inneholde. Derigjennom fikk jeg
stadig ny informasjon om hva som var viktig for ulike informanter. Noen
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ganger hadde flere informanter samme forståelse for et tema. Andre ganger
skjedde det motsatte - at det var stor variasjon i oppfatningene. Jeg avsluttet
alltid et intervju med å spørre om det er noe hun/han har noe å legge til.
Verdifull tilleggsinformasjon kunne da fremkomme. Ofte ble vi også
sittende og prate videre etter at kassettspilleren var slått av. Informanten
kunne da gi viktig informasjon som hun/han helst ikke ville bli direkte sitert
på. Dette ga et tilsvarende etisk dilemma som det jeg nevnte ovenfor. Det
jeg da forsøkte å gjøre, var å notere der og da eller, om informanten syntes å
reagere negativt på det, tviholde informasjonen i hodet til intervjuet var over
og da skynde meg og skrive det ned. Alt etter hvor viktig jeg trodde
informasjonen var, forsøkte jeg enten å la den forbli som en del av det
aktuelle intervjuet, eller jeg innlemmet informasjonen som spørsmål i senere
intervju.

3.5. Analyse av intervju og annen tekst
Analyseteknikker er måter å systematisere informasjon på. Derfor er det
viktig å tenke på hva analysen skal si noe om. Her er hovedmålsettingen å
forstå bransjens arbeidsmetoder sett i forhold til offentlig politikk på
området energieffektivisering og miljøhensyn (ENØK). En annen, om enn
mer sekundær målsetting, er teoriutvikling og begrepsdanning.

Arena-analyser, translasjonstilnærmingen, SCOT og designteori er
alle konstruktivistiske, relativistiske og relasjonelle perspektiv. De er relati-
vistiske i den forstand at forskningsfeltet (herunder vitenskapelige fakta)
stort sett betraktes som sosio-tekniske konstruksjonen Disse
konstruksjonene er foretatt av interessenter som har som målsetting å
innrullere flere aktører i sitt syn, eller av-væpne motstandere. På et tidspunkt
er en fortolkning dominant over andre. Slik fremkommer sannheter eller
vitenskapelige fakta. Det relasjonelle betyr at "sannheter" blir forhandlet
mellom interessenter.

Min forståelse av analyse skiller seg på noen punkt fra translasjons-
perspektivet. Jeg vil ikke si meg enig i at "aktørene taler for seg seiv"
(Latour 1987). Tvert om, det finnes mange fortolkninger av hva data "sier".
F. eks. kan et sitat brukes på mange ulike måter. I denne avhandlingen er det
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jeg som fortolker og setter sammen data til en helhet, en historie. Dette
innebærer at jeg, ved hjelp av presentasjonsteknikk, velger en av fl ere
mulige fortolkninger. Av de konstruktivistiske perspektivene er det arena-
analysene (Clarke & Montini 1993) som i størst utstrekning er eksplisitt på
at dette foregår i forfatterens måte å translatere stoffet på.

Dette avsnittet handler om noen av de spørsmålene som har vært
viktige for meg i arbeidet med data. I og med at analyseteknikk må ses i
sammenheng med innsamlingsprosessen, behandler jeg fasene som
ovelappende. Et konsekvent og fastlagt forarbeide forenkler arbeidet med
analysen. På den andre siden har jeg erfart at det er langt mer spennende å
bruke et åpnere design. Noen av implikasjonene som følger av dette valget
er tema i dette avsnittet.

Jeg går nærmere inn på hvordan jeg velger ut sitat til den publiserbare
teksten og hva dette innebærer for begrep som forvaltning av sannhet. Ved å
synliggjøre mine egne valg er også refleksivitet et tema. Hele veien drøfter
jeg valgene mine ved å henvise til ulike typer teori.

3.5.1. Fra prosess til produkt. Hva er god tolkning?
For en leser er det ofte svært vanskelig å vurdere hvor god en kvalitativ
analyse er. Langt på vei skyldes dette at vi som arbeider med kvalitative data
har færre etablerte metodiske prosedyrer å følge enn hva tilfellet er for
kvantitative analyser. Når jeg har færre etablerte metoder betyr det samtidig
at jeg har flere muligheter. Dette kompliserer både valg av analysemetoder
og vurderingen av resultatene.

Å arbeide med kvalitative data krever håndverksmessig kunnskap.
Disse fremgangsmåtene kan læres (Repstad 1993). Analyse, tolkning og
skrive- eller formidlingsarbeidet foregår vanligvis samtidig når en arbeider
med kvalitative data. Analytisk kan man likevel dele prosessen. Analysen er
delprosessen hvor man strukturer data, mens tolkningen er en begrunnet
vurdering av data i forhold til studiens problemstilling (Repstad 1993:83).

Anselm Strauss (Strauss 1987, Strauss & Corbin 1990) har delt inn
analyseprosessen i tre kodingsnivå som han følger i kronologisk rekkefølge:
apen, aksial og selektiv koding. Å kode datamaterialet har flere funksjonen
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For det første leder det fram til fruktbare spørsmål. Videre bryter koding opp
materialet slik at en framtvinger forståelse på et høyere abstraksjonsnivå.
Kodingen hjelper dessuten til å finne begrep og å samle trader som leder mot
en helhetlig analyse.

Begrepet apen koding refererer til det første lesearbeidet med data i
form av intervjunotater eller transkribert materiale. Strauss anbefaler å stille
med et åpent sinn og å utspørre teksten. Spør etter hvordan informanten
uttrykker seg og hvorfor, spør etter ordvalg og om spesielle ord er vektlagt,
setningsstruktur etc. Prøv deretter å omrokkere på informantens valgte
formuleringer ved å bytte ut ord med synonym, snu setningen, ta bort
eventuelle trykk. Slik kan jeg foreta sammenligninger og se om innholdet
forandrer seg vesentlig. Ved å bruke denne systematikken kan jeg avdekke
hva informanten framhever som vesentlig. Plukking av kategorier blir de
første knagger eller koder om en forsøker Strauss fremgangsmåte. Allerede
på dette tidspunktet kan jeg begynne å spekulere fra det empiriske til det mer
generelle. Strauss mener også at vi skal tenke teoribygging når vi analyserer.
Dette er i tråd med Repstads (1993) poeng om å gi en begrunnet vurdering
av data sett i forhold til problemstillingen.

Neste skritt er å gå kategorier nærmere i sømmene. Aksial koding er
Strauss (1987) benevnelse. Kategoriene fra forrige trinn tillegger jeg nå
egenskaper. Deretter vurderer jeg egenskapene ved å stille spørsmål. F. eks.
dersom egenskapen er en oppgave, er den synlig? fysisk tung? hvilken type
kompetanse krever den?, etc.

Strauss beveger seg så til selektiv koding. Ved å ha vært igjennom
apen og aksial koding, har vi grovgruppert tematisk. Ved selektiv koding
velger vi ut det som er viktig for problemstillingen og som vi ønsker å si noe
om. Gjennom å følge trinnene er det mulig å finne såkalte kjernekategorier
som en så kan gruppere under. I prosessen med å utarbeide kategorier kan en
også utarbeide tilknytnings-punktene. Parallelt utvikles også de teoretiske
betraktningene. Hovedkategoriene kan også være en hjelp i å se forholdet
mellom aktør og struktur. I mange kvalitative analyser blir aktørene så
framtredende at strukturen rundt dem blir usynlige (Strauss 1987, kap 3).

Valget av hvilke poeng som skal presenteres i en publikasjon
avhenger av hvilke formål presentasjonen skal tjene, hevder Strauss (1987,
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kap 10). Innenfor grounded theory firmer en to retningslinjer: en beskriven-
de og en analytisk. Den beskrivende har form av en fortettet historie av data.
Den analytiske formen innebærer at forskeren velger et fokus og sitat brukes
for å understreke teoretiske poeng. Den beskrivende vil være empirisk - data
får "tale". Den analytiske beskrives som mer abstrakt og teoritung.

Strauss (1987) kan her kritiseres for å presentere den beskrivende
fremgangsmåten som mer sann enn den analytiske. Det jeg fremfor alt
savner hos Strauss, er poengtering av konsekvensene ved å velge den ene
eller den andre analysemåten. Ved å uttrykke valget ved ordlyden "la data
tale" blir konstruktøren eller forfatterens rolle uklar. Når Strauss sier at
forfatteren også kan "velge et fokus" (analytisk fremgangsmåte) blir
vedkommenes posisjon synligere. Beskrivede analyser blir ofte presentert
som generalisering og er da et retorisk grep for å overbevise leseren.

Etter min oppfatning må ikke denne formen for teoretisering utgi seg
for å ha et større gyldighetsområdet enn caset eller det som konkret studeres.
Også en "fortettet" historie av data er et subjektivt prosjekt med et ditto
produkt. Dersom en ønsker å generalisere utover studieobjektet, mener jeg at
forfatteren må synliggjøre hva hun\han gjør. Slike utarbeidinger bør drøftes
mot teori.

Videre tar Strauss opp konstruksjonen av case. Teori skal bygges
rundt kjemekategoriene. Arbeidsmodellen bør konstrueres med vekt på teori
heller enn empiri og deretter knytte de teoretiske elementene sammen.
Videre skal man velge ut deler av datamaterialet som skal brukes som
illustrasjon til de teoretiske elementene som ønskes fremhevet. Ikke less på
for mye empiri, er Strauss råd.

Dette blir for normativt for meg. Seiv bruker jeg sitat for å dokumen-
tere empirisk, case-relatert argumentasjon som bygger opp rundt sitatene,
men også teoretiske poeng. Dette er å brette ut variasjonbredden og
frekvensen fra datamaterialet - av "fortettet" og beskrivende karakter. Jeg ser
ikke dette som teoretisk generalisering, men utelukkende som empiriske
poeng. Teoretisering vil for meg være en omgang med drøfting av funn ved
hjelp av relevant eksisterende teori.

Borum og Enderud (1980) presenterer to typer tekstanalysemetoder
som henholdsvis "holistisk" og "atomistisk". I den holistiske tilnærmingen
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vektlegges de kreative aspektene ved forskningsprosessen. Her følges de
avgrensinger, spørsmålsformuleringer til data og de forandringer i designet
som gjøres underveis og fram til den endelige analysen. Dette perspektivet
inneholder også muligheten for teoriutvikling. Den atomistiske retningen er
mer orientert mot intersubjektivitet og muligheter for å kvantifisere et
kvalitativt materiale. Samtidig forsøkes en helhetstolkning av analysens
element.

Begge tilnærmingene er kritikk av, og alternativ til positivistiske og
kvantitative analysemetoder (Borum og Enderud 1980:379). Rådet som her
gis, er å kombinere teknikker etter formålet med analysen. Bruk av
intervjusitat er som oftest begrunnet med at det dokumenterer for argumen-
tasjonen. Slik bidrar det til å gjøre teksten troverdig og mer autentisk.

Sitater må ikke være for lange. Ifølge Borum og Enderud er
maksimum lengde en halv side. Dessuten skal de henge sammen med
brødteksten. Det skal være balanse mellom sitat og (kon)tekst. Synliggjøring
og tydeliggjøring av den sammenhengen sitatet opprinnelig ble uttalt i bør
være tilgjengelig. Ofte må forfatteren rydde i sitatene, slette uvesentligheter
og forandre ordstilling; foreta såkalt "frisering". Leseren må gjøres
oppmerksom på at slike inngrep er foretatt.

Grounded theory (Glaser og Strauss 1967) har hatt som målsetting at
enhver teoretisering skal ha forankring i konkrete empiriske studier. I dette
ligger også at man skal ha en kontakt med data om aktørens fremstilling av
verden. Repstad (1993) lager en dikotomi av analyseformer hvor man
forvalter andres virkelighetsoppfatning; diagnostisering eller narrativisme.
Repstads advarsel er at sosiale forklaringer enten kan bli overfortolkninger
eller de blir redusert til lite spenstige gjenfortellinger.

Repstads problematisering av teoribruk og teoribygging gjenfinnes
også innenfor teknologisosiologiens konstruktivisme. Synet på teoridanning
og metodologi er da nært forbundet med relativisme og grenseoppganger for
hva slags teorier som kan bygges gjennom genererte case-studier (se f. eks.
Pinch 1994, Latour 1987, Bijker og Law 1992). I nyere samfunnsvi-
tenskapelige studier av teknologi (og vitenskap) har en av utfordringene
vært nettopp å komme inn i teknologiske miljø og å kunne systematisere det
som skjer under design-givning og produksjon. Objekt for studier har blant
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annet vært å se på stabilitet versus endring i samfunnet, åpning og lukking
av kontroverser innenfor teknologiske utvikler- og brukermiljø og på
forholdet mellom aktør og struktur i beslutningstaking. Innenfor konstrukti-
vismen er man spesielt opptatt av forholdet mellom aktør og struktur og har
forsøkt å behandle dette symmetrisk. Som tidligere nevnt er Strauss (1987)
kritisk til at aktørene blir for fremtredende i forhold til strukturen.
Konstruktivismen har også prinsippet om å nærme seg studiefeltet med et
"åpent sinn".

Konstruktivismen har vært kritisert for å være relativistisk. Dette er
bare delvis riktig fordi anbefalingen har vært metodisk relativisme (Pinch
1994). Empirisk og analytisk sett vil det ikke være korrekt med slik kritikk.
F. eks. har Michel Callon tydelig forklart hvordan han oppfatter at naturen
kan ha "veto-rett" i noen tilfeller av analyser av forholdet natur - kultur
(Callon 1985, 1986).

Jeg bruker induktiv metode. Det vil si at jeg går veien fra empiri til
begrep og ikke motsatt (hypotetisk deduktiv). Jeg forsøker å nærme meg all
empiri med et "åpent sinn". Som tidligere nevnt så benytter jeg hovedsaklig
et aktørperspektiv. Hos meg har bedrifter aktørstatus ettersom avhandlingen
har et handlingsorientert perspektiv. Bedriftene blir imidlertid presenterte
gjennom individuttalelser. Det kan være et metodisk dilemma å generere
personuttalelser til bedriftsstrategi. Gjennom å intervjue flere individ i de
større bedriftene, får jeg i det minste et bredere analysegrunnlag. Kapittel 5
er et unntak fra aktørfokuset. I behandlingen av ENØK-begrepet er
målsettingen i større grad å veksle mellom et handlingsorientert perspektiv
(aktør) og et politisk bakteppe (struktur). Blant annet har bedrifter en
økonomisk struktur å ivareta. Statens ENØK-politikk utarbeides i større grad
på et normativt grunnlag.

Å utarbeide analyseteknikker innebærer også å drive begrepsutvik-
ling. Dette kan betraktes som et forstadium til teoridanning (Bijker 1993).
Noen av de utviklede begrepene innenfor sosiologiske studier av forholdet
mellom natur - kultur og av teknologi er symmetriprinsippet, sømløst nett,
heterogen ingeniørånd, sosiotekniske ensembler, fortolkningsmessig
fleksibilitet og relevante sosiale grupper (jfr. kap 2). Teknologiske rammer
(ensemble eller frames) er Wiebe Bijkers forslag til hvordan konstrukti-
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vismen kan bygge teori basert på case-analyser og begrepsutvikling når man
studere dynamikken i forholdet mellom teknologi, vitenskap og samfunn
(Bijker 1993). Med teknologiske rammer menes at studiefeltet ved første
blikk kan betraktes som teknologisk. "Rene" teknologiske baner finnes
sjelden i betydningen fråvær av valg. Vitenskap og teknologi er sosioteknisk
konstruert, seiv om rammene tilsynelatende er teknolgiske. Ved å gå bak -
dekomponere laboratoriers (utviklermiljø) fremgangsmåte i vitenskapelig
arbeid, fmner man at den er forbausende lik annen form for kunnskaps-
produksjon. Dette kan synes innlysende, men har like fullt vært (og er)
mystifisert bak myten om at teknologi er en slags autom kraft nær sagt
uavhengig av menneskelige interesser og forhandlinger.

Ut fra den teorien som jeg her har berørt ser jeg to viktige dimensjo-
ner. For det første "lukter" analyseteknikker av rutiniserte og generelle
metodiske fremgangsmåter. Når repertoaret av teknikker blir presentert slik,
inneholder de åpenbare svakheter til mitt formål. Gjennom arbeidet med
innsamling og analyse opparbeider jeg meg erfaring med feltet. Feltet
forandrer seg og jeg forandrer meg i forhold til feltet. Denne dynamikken
stivner dersom jeg bare benytter standardiserte teknikker. For å få fram
endringsprosessene og det spennende utvekslingsforholdet mellom data og
problemstillinger, forsøker jeg å frigjøre meg fra de mest rutinepregede
fremgangsmåtene.

Den andre dimensjonen belyser utvelgelse av data sett i forhold til
problemstillingen. Både Strauss & Corbin (1990) og Repstad (1993)
påpeker interessante poeng i behandl ingen av forholdet mellom teori og
empiri. Seiv om jeg vil takke ja til noen av deres anbefalinger, er begges
standpunkter normative. Mitt prosjekt er ikke i første rekke teoribygging og
generalisering, men en deskriptiv, eksplorerende og bred analyse.

Det mest interessante er den trinnvise kategoriseringen som Strauss
gjør bruk av. Analyse av ordvalg, uthevinger og setningsstruktur (jfr.
semiologi) kan med fordel kombineres med Strauss kodingsformer. Jeg ser
det dessuten som viktig å problematisere informantens utsagn ved å relatere
dem til forhold utenfor teksten. F. eks. er det interessant å spørre hvem som
uttaler seg om et tema, hvilket syn som blir proklamert og hvorfor denne
personen har dette synet. Videre er måten uttalelsen uttrykkes på av
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interesse og eventuelt hvorfor vedkommende uttrykker seg på denne måten.
Relasjonen person/uttalelse, som Sørensen (1984) benevner som forhold i
og utenfor teksten, er forenelig med konstruktivismens begrep om
heterogenitet og interessestyrt åtferd.8

Konteksten er viktig som en slags bakgrunn for bruk av analyse-
teknikk. I dette prosjektet kan informantene betraktes som bindeledd mellom
praksisfeltet, kunnskap og politikk. Hver og en fremstår som sannhets-
forvaltere fra sitt ståsted. Konteksten for intervjuet er en av årsakene til at
man lettere husker noen intervju bedre enn andre. Som oftest er disse
ytterpunktene, de gode og de dårlige intervjuene. Videre er det ikke uten
betydning hvem sin uttalelse som blir brukt. Da er det viktig å være bevisst
på vedkommendes mulige politiske prosjekt. Avkodingen av teksten vil
variere etter grad av kjennskap til holdepunkter utenfor teksten (jfr.
Sørensen 1984). Budskapets gyldighet vil også for leserne være forskjellig.

3.5.2. Veien blir til mens jeg går
Den mest dekkende betegnelsen for min fremgangsmåte er at jeg er en
"pragmatisk konstruktivist". I det legger jeg at jeg "plukker" fra forskjellige
teorier og metoder det som jeg synes er nyttig for å fremskaffe data som
belyser problemstillingene. Prosessen er dynamisk ettersom problemstilling-
ene også blir reformet etter hvilke data som er interessante.

Innenfor teknologisosiologien har konstruktivistene stort sett gjort
studier av hvordan teknologi, og dermed også vitenskap, blir konstruert.
Motiver og argumenter for valg av tekniske konstruksjoner er en sentral
dimensjon i arbeidet mitt.

Seiv om dette handler om bruk av sitat ville det være å amputere

^Sørensen, K. H.,: "I lyset fra leseiampen. om tekster som grunnlag for studiet av sosiale
prosesser." i Tidsskriftfor samfunnsforskning, vol25 s. 269-292, 1984

I korthet tematiserer denne artikkel ulike måter å lese en tekst på etter forforståelse og
interesse. Som eksempel bruker Sørensen Lenins tekst fra 1902: Hva må gjøres. Konkret nevnes
tre ulike utspørringsmetoder som grunnlag for tolkning av en tekst. (1) Tekstens autoritet
henspeiler på retten til å uttale seg og med hvlken tyngde. (2) Tekstens gjenstandsområde, dvs. om
hva uttaler teksten seg og hva hva forholder den seg taus. (3) Hvordan taler teksten? Hvordan er
den innkodet og hvilke historisk-kulturelle forutsetninger ligger til grunn.
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arbeidet på det groveste å hoppe direkte fram til å velge og analysere sitat.
Når et sitat er valgt til å representere, er mye av analysearbeidet allerede
gjort. Resultatet som da er lesbart, er min tolkning. Tolkningen er da
presentert på en mest mulig overbevisende måte. Å analysere intervju er en
prosess. Alt analysearbeid kan deles inn i nivå eller grader av innsikt.

Jeg synes at svært lite av den litteraturen som jeg har drøftet ovenfor,
tar opp utfordringene ved å analysere mangfoldet i intervjuene og de
nødvendige forandringene som jeg gjør underveis i prosessen. Min erfaring
er at ny informasjon fører til ny forståelse og nye problemstillinger. Derfor
er det viktig å vurdere informasjon som rremkommer nøye - seiv om den
egentlig ikke har noen (sentral) plass i guiden. Allerede under det første
intervjuet starter analysearbeidet (jfr. Strauss 1987). Samtidig blir innholdet
aldri uttømt. Dette handler om at det kan stilles et utall spørsmål til
materialet og derigjennom kan en besvare forskjellige problemstillinger.
Spørsmålsmengden må derfor avgrenses. Dette gjør jeg delvis under
forarbeidet, det vil si under utarbeidelsen av temaguiden. Guiden forandrer
jeg etter hvilken informasjon jeg får og derfor forandres også analyse-
grunnlaget/data underveis. Forandringsprosessen er likevel ikke evig. På et
tidspunkt er mengden nytt stoff tilstrekkelig til å foreta en avgjørelse på
hvilke problemstillinger jeg vil forfølge. Dette er en erkjennelse som er
basert på erfaring med stoffet og den kunnskapen stoffet har gitt meg.
Eksplorerende arbeid må bli av en slik karakter. Jeg vil likevel holde en
knapp på åpenhet for nye innspill underveis i prosessen. Dette er både
styrken og samtidig vanskelighetene med utforskende tilnærminger. Styrken
ligger nettopp i at der er rom for forandring underveis. Det som er vanskelig
er i første rekke at jeg mangier kjente, velprøvde, aksepterte og derved
trygge analyseteknikker.

Når metoder blir drøftet i litteraturen virker det ofte som om
forskersubjektet ikke er tilstede i denne prosessen. Ingen av vedkommendes
foretatte valg og standpunkt er uttrykt. Derimot blir alternative måter å
foreta analytiske valg på synliggjort. Når forskersubjektets posisjon ikke
framkommer, forblir valgene stående som objektive og "riktige" frem-
gangsmåter.

Helt fra innsamlingen vokser analysen fram, som i små og store
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drypp. Samtidig som informasjonen blir kumulativ, bygges den også ut i
bredden. Dette nivået er viktig for to forhold i det videre arbeidet med
intervjuene. For det første får jeg relativt tidlig i innsamlingsprosessen
forståelse av variasjonsbredden i data. For det andre opparbeider jeg meg
erfaringsbasert kunnskap til å skille ut det som jeg mener er essensen i
uttalelsene. Tid er den viktigste støttespilleren.

Gjennom intervjuarbeidet fester det seg underveis en forvisning om at
noen intervjuer generelt sett er bedre enn andre. En husker også glimtvis at
noen uttalte seg tydelig om et tema som jevnlig blir behandlet i mange
intervju. Andre ganger husker jeg avvikene best. Disse to observasjonene
fremkommer også gjennom trening og erfaring med å intervjue. Begge
variantene er like viktige. Enten fordi felles oppfatninger blir utrykt på en
god måte, eller de gir ulike oppfatninger som da bidrar til å skape et bredere
analysegrunnlag. Dette tilsvarer de knaggene eller kodene som Strauss &
Corbin (1990) presenterer. Arbeidet med dem starter tidlig i
innsamlingsprosessen. Det er to forhold som avgjør hvilke problemstillinger
jeg velger å belyse. Det ene er hvor interessant jeg synes stoffet er. Dernest
vektlegger jeg hyppig forekomst av en oppfatning og samtidig variasjons-
bredden innenfor dette temaet. Dette er et forsøk på å uttømme temaet i
forhold til problemstillingene.

5.5.3. På innsiden av empirien
I arbeidet med å knytte sammen egen empiri, intervju i bedrifter, med statlig
ENØK-politikk og ENØK-kunnskap, er det nødvendig å veksle mellom
nærhet og distanse til data.

De svarene jeg får når jeg intervjuer er ikke dikotome svar, ikke
utelukkende bekreftende eller avkreftende. De er utredende og informative
svar. Måter å spørre på er også lite omtalt i metodelitteratur. Intervjuerens
måte å opptre og spørre på har stor betydning for hvilke svar man får. Seiv
misliker jeg å høre eller lese mine egne spørsmålsformuleringer. Ofte føler
jeg i ettertid at de er for lite presise. I intervjusituasjonen er de helt greie. I
og med at jeg arbeider ut fra tema, har jeg ikke faste, nedskrevne spørsmål.
Derfor blir spørsmålene fyldige. De blir heller ikke like i alle intervjuene.
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Dette designet er ment å høyne sjansene for å kunne følge informantens
poengteringer. Ofte blir spørsmålene som høyttenkning og istedet for fyldige
kan de bli rotete dersom jeg ikke helt henger med i det som informanten
forteller. For meg er dette den beste måten å spørre på. Informanten følger
mine tanke-rekker og gir ofte fyldige svar, i samme form som mine
spørsmål. Jeg oppfatter at dette beriker data. Samtidig er det en
nødvendighet fordi det eksisterer så lite teori og metodiske fremgangsmåter
å støtte seg på. Jeg er igjen tilbake til det eksplorerende designet og hvordan
jeg som forskersubjekt legger premisser for prosessen.

Gjennom å splitte opp sitatene spør jeg teksten om dens komponenter.
Langt på vei er dette i tråd med Strauss (1987, Strauss og Corbin 1990)
begrep om apen koding. Den aksiale kodingen innebærer for min del å
analysere alle kategoriene, om kunnskap, økonomi, marked, samarbeid i
byggebransjen osv, mer inngående. Jeg finner, slik som de analytiske
kapitlene vil vise, flere kjernekategorier som jeg ønsker å forfølge. Da har
jeg foretatt en selektiv koding. Jeg vil gi støtte til Strauss metode seiv om det
kan være vanskelig å se at også jeg gjør bruk av en lignende fremgangsmåte.
Årsaken er at dette er en kontinuerlig prosess hvor grensoppgangene er
uklare.

Ved erkjennelsen av kjernekategorier, ser jeg samtidig kompleksiteten
i dette begrepet. Ethvert tema som blir berørt er et sammensatt fenomen og
det involverer perspektiv som aktør - struktur, interesser, forhandlinger,
økonomi, nettverk, samhandling og kontroverser. Denne erkjennelsen gjør at
jeg ser konstruktivismen (TT og SCOT) til hjelp for en videre utredning.
Også Borum og Enderud (1980) begrep om holistisk versus atomistisk
analysestruktur kommer til nytte. Jeg isolerer (atomiserer) et fenomen ved å
velge en kjernekategori. Slik jeg gjør bruk av atomistisk, er det forskjellig
fra Borum og Enderud som benytter det som en metafor på intersubjektivitet
og forekomsten av et fenomen. For meg er variasjonsbredden i
informantenes behandling av kunnskapskategorien like viktig som frekven-
sen. Informantens ordvalg og setningsstrukturer kan også betraktes som
retoriske knep, blant annet for å fa støttespillere til sitt syn. Ordvalget
betegner hvordan informanten plasserer de ulike bitene i forhold til
hverandre i oppbygningen av uttalelsene. Ofte velger jeg et velformulert
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sitat til å representere. Da slipper jeg å "frisere" på sitatet - noe som av og til
er nødvendig for å tydeliggjøre budskapet. Samtidig må jeg ha nok tillit til
informantens uttalelse til at jeg kan benytte sitatet. Tillit kan bygges ved at
fiere andre har uttrykt tilnærmet det samme. Derved øker troverdigheten og
for meg også sannhetsgehalten i uttalelsen. Gjennom å publisere uttalelsen
risikerer jeg selvsagt å møte uenighet fra lesere og tilhørere. Mitt ønske er å
invitere til dialog. Kritikere vil kunne se alternative bilder, alt etter
forforståelse og posisjonering.

I den publiserte formen kan jeg som forfatter velge å "åpne" versus å
"lukke" for innsyn og kritikk av denne prosessen. Dette gjøres blant annet
med skrive- eller framstillingsteknikk. Jeg kan i prinsippet mikse sitater og
få frem de virkninger som jeg ønsker. Min måte å bruke sitater på er enten å
bekrefte en deskriptiv analyse eller å diskutere teori. Refleksivitet er en
bestandel av analysen, både i sammenheng med mitt valg av design såvel
som for informantens motiv for å velge å uttrykke seg slik hun eller han
gjør. Analytisk sett kan feministiske og konstruktivistiske tilnærminger sies
å møtes her. Det refleksive prosjektet er basert på interesser, erfaringer og
posisjoner.

Gangen i analysen er i virkeligheten mindre strømlinjeformet enn
inndelinger som vist ovenfor. Den deskriptive analyse kan betraktes som en
slags teoribygging, eller i det minste oppbygging av en generell argumenta-
sjon. Imidlertid gjelder dette caset og ikke forhold utenfor. Tilnærmingen er
et valgt prosjekt likefullt som sitat blir valgt til å representere. Interne
kriterier for validitet handler om troverdighet og autentiskhet (jfr. Denzin og
Lincoln 1994). Langt på vei vil jeg hevde at dette er et spørsmål om
framstillingsteknikk. Dette vil jeg behandle mer utførlig i neste avsnitt.
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3.6. Fra flytende til fast kunnskap
Overskriften er valgt for å illustrere min oppfatning av forskerprosessen.
Gjennom arbeidet opparbeider jeg meg gradvis grunnlag for mine fortolk-
ninger. Dette er erfaringsbasen kunnskap, en gradvis prosess hvor jeg seiv
opplever å forstå i rykk og napp. Denne prosessen er hva jeg kaller flytende
kunnskap. Begrepet flytende kunnskap bryter med kriteriene for objektivitet
slik de er innenfor det positivistiske vitenskapsidealet. Nettopp fordi at jeg
ønsker å frigjøre meg fra standardiserte teknikker velger jeg å vektlegge
denne prosessen. En annen måte å uttrykke det samme på en hvordan
usikkerhet og tvil etterhvert erstattes av sikkerhet rundt de fortolkninger som
jeg gjør. Det er hva jeg kaller fra flytende til fast kunnskap.

Når jeg arbeider med de transkriberte intervjuene leter jeg etter tema.
Det betyr at jeg isolerer såkalte kjernekategorier fra annen informasjon. Som
oftest inneholder et sitat sammenvevd informasjon om flere ulike forhold.
Jeg kan oppleve at det framkommer viktige synspunkt som også er i kjernen
av problemstillingen sammen med det jeg vil bruke. Da må jeg tilbake og ta
opp de andre momentene senere. Viktige tema vil her f. eks. innebære
synspunkter og forslag som gjelder tiltaksorientert og konkrete forslag som
kan håndteres på et politisk nivå. Det å isolere tema handler om å besvare
del-problemstillinger.

For å være istand til å gjøre analysearbeid, må jeg kjenne at det jeg
skriver på, eller setter sammen, er riktig. Betydningen av riktig er da den
kunnskapen som prosessen som helhet har gitt. Kunnskapen har jeg
opparbeidet meg i små og store drypp fra det første intervjuet. Riktigheten
innebærer å være rettferdig mot informantene og samtidig sette data sammen
på en meningsbærende måte. Annet kildemateriell enn intervju er selvsagt
også med på å forme min kunnskapsbase.

Gjennom feltarbeidet opparbeider jeg altså gradvis kunnskap om og
innsikt i data. Dette er i aller høyeste grad kunnskap og innsikt. Jeg har valgt
å kalle det flytende kunnskap, en helt nødvendig del av prosessen. At jeg på
dårlige dager har sterk tvil til de fortolkninger jeg gjør, må jeg leve med. Det
er nødvendig med selvkritisk holdning for å forvalte og presentere
informasjon på en overbevisende måte. Flytende kunnskap blir så til fast
kunnskap gjennom det vekselvise arbeidet mellom skriving, lesing og
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tenking. I dette veksler jeg også mellom nærhet og distanse til stoffet.
Gjennom denne prosessen blir troen sterkere enn tvilen og jeg velger
formuleringer og sitater med målsetting om å overbevise mottakere om at
dette er både viktig og riktig.

Arbeidet fram mot en vitenskapelig tekst er altså en prosess som
avhenger av forfatteren. Torlaug Løkensgaard Hoel (1992:101) beskriver
prosessen slik:

"Ofte oppfattar vi tenking, læring, vitskap som rasjonelle og
einsidig kognitive aktivitetar, åtskilt frå kjensler, fra irrasjo-
nelle motiv og behov. Men kunnskap har alltid ei kjenslemessig
dimensjon. Fornuft og kjensler, intellekt og fantasi er gjensidig
avhengig av kvarandre også iforskning og vitskapleg framstil-
ling. Tenking og læring er prosessar der vi stadig bygger nye
førestellingsverder, bearbeidar dei, endrer dei. I desse pro-
sessane treng vi å objektivere, generalisere, bruke logisk
resonnement. Men for å skape meining, treng vi og alt det vi
har av kjensler, fantasi, erfaringar, tidligare kunnskap."

Sitatet hos Hoel er også forenlig med Strauss (1987) fremgangsmåte hva
analyseteknikker angar. Forskersubjektets tilstedeværelse er imidlertid ikke
uttrykt hos Strauss. Derfor blir opplevelsen av teksten også upersonlig og
preget av "objektivitet".

Aksepten for å bruke større deler av seg seiv i forskningsprosessen er
inspirerende. Da øker også sjansene for produksjon av bedre forskning.
Bruken av personlig stil er noe en vanskelig kan lese seg til, nettopp fordi
det er individuelt. Det kreves både øving og tid for å opparbeide en
kompetanse som gir trygghet til åpent å bruke personlig stil i vitenskapelig
arbeid. Utveksling av erfaringer og tekster med kolleger har for meg vært
svært nyttig i denne sammenhengen.

Tvilen rundt forvaltning av sannhet er også en metodisk utfordring. I
første rekke handler det om opplevelsen av å mangle redskaper til å feste
materialet på. Det handler om å lete etter knagger å henge uttalelser på slik
at sitatene blir meningsbærende i en større sammenheng enn akkurat i
intervjusituasjonen. Derfor etterspør jeg større metodisk generøsitet og
aksept.
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Ettersom vitenskapsteori også griper inn i det metodiske, har
feministisk vitenskapsteori i tillegg til konstruktivistiske begrep vært viktige
inspirasjonskilder for meg i refleksjonen rundt framgangsmåten i min egen
kunnskapsproduksjon (Harding 1986, Widerberg 1994, Berg 1995). Det
håndverksmessige kan læres, men formen kan lett stivne. Etablerte analyse-
teknikker kan altfor lett bli sett på som et sett fullkomne metoder - noe de
selvsagt ikke er.
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Teknisk endring - nye krav?
Utbyggingen av universitetssenteret på
Dragvoll - en eksempelstudie1

For å fa et bedre grep om hvordan ENØK-hensyn blir handtert i praksis i
forbindelse med byggeprosjekter, valgte jeg å undersøke prosjekteringen og
byggingen av Universitetssenteret på Dragvoll i Trondheim. Valget av
Dragvoll skyldes ikke at det er representativt i noen mening, men at dette
caset gir gode muligheter for å belyse noen av de teoretiske problemstilling-
ene fordi det er et stort byggeprosjekt, gjennomført over en lang tidsperiode.

Kapitlet består av både problemstillinger som jeg belyser grundigere i
kommende empirikapitler, og faktainformasjon som gjelder utbyggingen av
Dragvoll. Historien inneholder nokså mye tekniske informasjon og kan nok
oppfattes som litt tung å lese. Konkret handler fortellingen om hvordan
byggherren, Staten, og de engasjerte firmaene har samarbeidet på dette
prosjektet, og hvordan arbeidet mellom prosjektering og bygging har
foregått i de to byggetrinnene.

Formålet med kapitlet er å gi et bilde av de foretatte valgene
vedrørende WS-installasjonene og argumentene som ligger til grunn for
disse. En av hovedmålsettingene er å fa et bilde av hvordan byggherre og
VVS-bransjen handterer de politiske målsettinger omkring miljø og energiø-
konomisering. Ambisjonen med å presentere Dragvoll-utbyggingen er i

iNorges Tekniske Høgskole (NTH), Den Almennvitenskapelige Høgskolen, Kunstakademiet og
Musikkkonservatoriet i Trondheim fikk 1.1.1996 samle-navnet Norges Teknisk-naturvitenskape-
lige Universitet (NTNU). Jeg bruker det nye navnet seiv om Universitetssenteret på Dragvoll het
Den Almennvitenskapelige Høgskolen (AVH), avd. Dragvoll under utbygging av begge
byggetrinnene.
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første rekke å beskrive gangen i utbyggingen. Imidlertid har jeg som en
sekundær ambisjon å undersøke noen av de teoretiske problemstillingen fra
kapittel 2. Disse kan samles i 4 grupper:

a) innovasjon - standardisering
b) translasjon eller "oversetting", forholdet mellom teoretisk tegnings-
underlag og praktisk realisering
c) organisering, kunnskapsstatus og flerfaglig samarbeid. Herunder
innflytelse, fagparadigmer og objektverdener
d) betydningen av tidsfaktoren (totalt 25 år)

Å analysere utbyggingen av Dragvoll er først og fremst ment som en nær-
studie av et større statlig byggeprosjekt sett i relasjon til stadig ENØK—
politikk. Dernest gir Dragvolleksemplet en mulighet til å perspektivere hva
bygnings- og WS-teknisk utvikling er, og hvordan denne utviklingen har tatt
form. Spesielt interessant er det å se på innoverende aktivitet versus standard
løsningsvalg. En ytterligere problemstilling er forholdet mellom planlegging
og gjennomføring, teori-praksis problemet. Dette konkretiserer nødvendig
oversettelsesarbeid, blant annet realisering av rådgiveres tegninger.
Translasjonsarbeidet involverer også fortolkninger av begrepet ENØK.
Videre gir en konkret byggesak inntak til å forstå og vurdere hvordan
flerfaglig samarbeid planlegges, forhandles og gjennomføres - samt
betydningen av kunnskapsparadigmer og objektverdener (Bucciarelli 1994).
Slik kan vi i grove trekk anslå WS-interessers vilkår i et prosjekterings-
team. En ytterligere faktor som kan behandles i sammenheng med teknisk
utvikling er betydningen av tid.

Utgangshypotesen kan sammenfattes som følger: Norsk ENØK-
politikk har gått ut på å stimulere til teknologisk og kunnskapsmessig
utvikling. Dette gjør det rimelig å forvente å finne økt vekt på ENØK i
Dragvollprosjektets (foreløpig) siste fase, sammenlignet med den første.

For det første antok jeg at dette var et ENØK-messig forholdsvis
avansert bygg, slik at jeg kunne studere hva det ville kreve av prosjekter-
ingen. I og med at bygget hadde et nytt konsept med glassoverdekning og
må betraktes som et prestisjebygg, var det også rimelig å forvente at
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innovasjonsraten var relativt høy. For det andre gir denne studien en
mulighet til å analysere flerfaglighet i praksis. Hvilke yrkesgrupper
dominerer designgivningen? Hvordan arter forholdet mellom tegning og
realisering seg? Bygget er stort, med et betydelig ressursforbruk til
prosjektering og dokumentasjon. Jeg antok at dette innebar et bedre og
fyldigere datamateriale som ville gjøre det lettere å se hvilke hensyn som ble
tatt i prosjekteringen. Dessuten er prosjektet oppført i to trinn, med lang tid -
nesten 14 år - mellom de to byggeperiodene. Dette gir uvanlig gode
muligheter til å studere endringer i teknologi og bygningsmessige krav,
endringer som ville tydeliggjøre ENØK-aspektene ved WS-delen av
byggeprosessen.

I forhold til den statlige ENØK-politikken er det også et poeng at
Universitetssenteret er oppført av Statsbygg og eies av en statlig institusjon,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU). Den siste ENØK-
meldingen framhever nettopp ENØK-tiltakene i den statlige
bygningsmassen og lønnsomheten i statlige ENØK-satsinger.2 Det ga
ytterligere grunn til å forvente at Dragvoll ville være et strategisk interessant
eksempel.

En advarsel om at dette ikke behøvde å være tilfellet, fikk jeg
gjennom den 20 siders, fargerike og glansede brosjyren der Statsbygg
presenterer Dragvoll anno 1993. Her er de VVS-tekniske spesifikasjonene
tildelt en hel side, men ENØK er ikke nevnt med ert ord. Den kyndige kan
anslå et ENØK-potensial fra spesifikasjonene, men energiøkonomisering ser
ikke ut til å ha vært et mål i seg seiv for Statsbygg. Hovedbudskapet i
brosjyren er at universitetet har fått et bygg preget av estetikk og modernitet,
med vakker kunstnerisk utsmykning. Denne profileringen behøver
imidlertid ikke være representativ for det som har foregått i byggeprosessen.

2St. meld. nr. 41 (1992-93:23-24)
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4.1. Hvorfor studere Dragvoll?
Dragvoll er bygget som to deler av ett byggetrinn. Del 1 sto ferdig i 1978.1
tiårsperioden fira 1979 til 1989 ble videre utbygging lagt på is på grunn av
manglende bevilgninger. I dette tidsrommet ble det imidlertid foretatt en
brukerundersøkelse, en byggeteknisk befaring og en evaluering av driften av
de tekniske anleggene. Resultatene av dette arbeidet bidro til at del 1 ble
utbedret i perioden 1989 til 1992, da utbyggingen av del 2 ble realisert. Del
1 ble også endret på grunn av nye byggeforskrifter (av 1987), teknologisk
utvikling og fordi del 1 skulle tilpasses det nye bygget, del 2.

Byggebransjens rådgivende og prosjekterende profesjoner (arkitekter
og rådgivende ingeniører på bygg, elektro og VVS) oppfattes gjerne som
designere av bygg. Sammen med produksjonsbedrifter og leverandører kan
rådgivere være innoverende og spre ny teknologi. Disse leddene kan,
dersom de er lydhøre for miljøpolitiske signal, ha en nøkkelrolle i å
implementere miljøvennlige og energieffektive tekniske installasjoner som
skal gi både sunne og energiøkonomiske bygg (Flatheim og Thomassen
1993). Alternativt til et slikt perspektiv kan vi forvente å finne at tekniske
installasjoner bærer preg av et konservativt design, slik det er argumentert
for i kapittel 1. Barrierene mot nytenking hevdes da gjerne å henge sammen
med manglende etterspørsel etter ny kunnskap og nye løsninger. Først og
fremst kan vegring mot innovasjon skyldes at det økonomisk sett er langt
mer attraktivt å bruke kjente løsninger. Både kjennskap til teknologiens
funksjonsevne, etablerte beregninger for investerings- og driftskostnader og
den håndverksmessige arbeidsprosessen peker i retning av å favorisere et
konservativt design. Press fra myndighetene, som i særlig grad er represen-
tert her, kan være en viktig drivkraft for at VVS-bransjen skal endre sin
arbeidsmetodikk (Aune, Hubak og Sørensen 1992, Hubak og Sørensen
1994).

Et annet viktig spørsmål er i hvilken grad offentlig politikk blir
forstått og fulgt opp av bransjen. Det kommunikative aspektet, å greie å
formidle en ønsket utvikling og legge til rette for den, er da en svært viktig
og nødvendig aktivitet. Dersom myndighetene ikke i tilstrekkelig grad greier
å spre informasjon om målsettingene, og ikke har relevante virkemidler for å
nå dem, vil prosessen i beste fall gå langsomt (Sørensen 1987).
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I hvilken grad realiserer Statsbygg statlige ENØK-politiske målsettin-
ger? Er det med andre ord konsistens mellom planlegging og gjennomføring
i staten? Oppdragsgiver er også avhengig av en byggebransje som har
ressurser til omstilling. Blant annet er tilbud om og bransjens interesse for
opplæringstiltak og informasjon viktig (Hubak og Sørensen 1994). Problem-
feltet kan betraktes som en sirkel. Staten bør for det første iverksette det som
blir planlagt. Dernest bør byggebransjens ulike profesjoner og bedrifter
samarbeide og enes om prosjektering og byggeaktivitet. Brukergruppene er
både driftspersonell som skal kontrollere og drive anleggene teknisk,
økonomisk og miljømessig optimalt, og de som oppholder seg i byggene.
Brukergruppenes erfaringer og opplevelse av både teknisk og renholds-
messig drift bør ha stor betydning og tilbakeføres til byggebransje,
byggherrer og til myndighetene som arbeider med lovverket om energibruk
og miljøfaktorer, altså ENØK. Så vi ser at statlig ENØK-politikk i prinsippet
både er ansvarlig for og avhengig av at kunnskap, teknologi og informasjon
blir utviklet, spredt og tilbakeført.

Jeg studerer altså prosjekteringsteamets samarbeid og ser spesielt på
VVS-fagets gjennomslagskraft samt selve oppføringsprosessen. Kjernen er
hvilke WS-tekniske endringer som ble gjort fra utbygging av del 1 til
utbygging av del 2, og hvilken forklaringsverdi teknologisk utvikling har i
dette arbeidet. Jeg følger byggeforskrifter og teknologisk utvikling,
aktørtilfang og -sammensetning og samt organisatoriske beslutnings-
prosesser (jfr- kapittel 2).

4.2. Årsaker til ENØK-orienterte endringer
Som nevnt i innledningen foretok Statsbygg WS-tekniske endringer fra del
1 til del 2. Mange årsaker lå til grunn for dette, både erfaringer med driften
av eksisterende bygningsmasse, endrede rammebetingelser for bygget, nye
byggetekniske krav (byggeforskrifter) og ny teknologisk kunnskap.

Når en skal tegne et historisk riss av VVS-bransjens utvikling, er det
tydelig at endringer skyldes flere faktorer. Mange av disse tilskrives
samfunnsaktuelle spørsmål som har gitt debatt også innen WS-faget (f. eks.
finne årsaker til økning av astma og allergitilfeller). Jeg firmer også "mot-
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reaksjoner" på tidligere perioders WS-tekniske løsninger, så trender spiller
en viss rolle. I tillegg har VVS-begrepets innhold endret seg. Forkortelsen
som står for varme, ventilasjon og sanitær, har i dag et utvidet
betydningsinnhold som også innbefatter energi, hygiene, helse, sikkerhet og
innemiljø (Lysne 1994).

I utgangspunktet eksisterte det planer for byggetrinn II fordi hele
Dragvoll-komplekset ble prosjektert da arbeidet begynte i 1969. Byggetrinn
II skulle bygges sammen med, og i hovedsak være likt med trinn I.
Arkitekten beskriver situasjonen slik:

"(D)ette er en spesiell situasjon vet du, del II. Det er jo bygd
som del I omtrent, så alle beslutningene og våre arkitektoniske
løsninger var gjort i hovedsak. (...) Altså, det er riktig for så
vidt at alt bygningsteknisk måtte tegnes på nytt. Men distribu-
sjonssystemene var jo bestemt, plassering av ventiler og hvor
du har wc og alt slikt. "3

Hovedstrukturen i bygget var fastlagt, men ikke detalj ene. Innenfor
strukturen endret man luftmengde i ventilasjonen, løsning for varme-
gjenvinning, styringssystem, m.v.

I redegjørelsene for de bygningstekniske endringene henvises det til
følgende hovedtyper av forklaringer:

ny arealdisponering med endrede funksjoner og endret are-
almengde
teknologisk utvikling i form av endrede prinsipper (for
eksempel ikke bruk av omluft), ny teknologi (elektronisk
styring framfor mekanisk) og nye produkter
teknisk befaring og brukererfaringer
nye byggeforskrifter

Informanten fra Statsbygg uttaler følgende om statens byggenormer,
inklusive Dragvollutbyggingen:

"Forskriftene blir brukt og ikke noe mer. Nei, det er riktig. Vi
går nok ikke noe scerlig utover dem.(..) Men det er klart - det er
jo godt gjort å følge forskriftene. De fleste som bygger, utenom

^Intervju med Per Fossen i Knudsen arkitektkontor A/S, 9. november 1993, s. 10-11
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Staten, gjør vel ikke det, tenker jeg. For de søker i hvertfall ikke
noe særlig om dispensasjoner - ikke på miljøsida i hvertfall. 'A

Den norske Plan og bygningsloven har til nå vært retningsgivende for
byggesaker. Videre firmer vi Norske standarder (NS), som består av fire
ulike enheter, alle som hjelpemidler til prosjektbeskrivelser. En av enhetene
består av juridiske dokument som regulerer kontrakten mellom involverte
parter i prosjekteringsfasen. De tre andre orienterer om framgangsmåte i
prosjektering, slik som tekniske beregninger, varesortiment og
modelleksempler på bygg og tekniske installasjonen Norske standarder har
forankring i Plan og bygnings/overc. Denne har igjen sms. forskrifter (f. eks.
byggeforskriftene) som igjen har gitt opphav til veiledninger som hjelp til å
tolke forskriftene (Wigen 1992).

Byggeforskriftene stiller krav både til inneklima og bygningers
tekniske kvalitet. Forslag til byggeforskrifter utarbeides av Statens
Bygningstekniske Etat (BE). Disse sendes på høring til ulike ekspertgrupper
for faglig kritikk. Kommunaldepartementet vedtar forskriftene. Kravene
endres blant annet som resultat av ny kunnskap, ny teknologi og mer
generelle holdningsendringer. Når det gjelder forskriftskrav rettet mot
energibruk i bygninger har det skjedd en vesentlig endring siden 1969. På
sekstitallet sto termisk komfort samt sikkerhet og helse i forbindelse med
bygningsarbeid sentralt. Etterhvert har tyngdepunktet i kravsinnholdet dreid
mot en mer helhetlig brukerkomfort og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse
av energiressurser (Thue 1994).

Gjennom 1970- og 1980-årene ble kravene til varmeisolasjon og luft-
tetthet jevnlig skjerpet. Samtidig har det vært en økende forståelse for
sammenhengen mellom innemiljø og energibruk (Thue 1994). Helse- og
trivselsaspekter får stadig større oppmerksomhet fra norske myndigheter og
fra brukere av bygninger, og mange mener at overfølsomhets-sykdommer
som astma og allergier nettopp skyldes dårlig inneklima.5 I de kommende
byggeforskriftene er innemiljøfaktorer derfor viet større oppmerksomhet, og

^Intervju med Oddvar Dahl i Statsbygg, 3. mai 1994, s. 13

^Kompendiet Hus og helse er laget av Bygningsteknisk etat i samarbeid med Byggforsknings-
instituttet, Norges byggforskningsinstitutt, 1992.
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da sammen med energibruk (Lysne 1994). Termisk innemiljø har i de siste
tretti årene vært gjenstand for klager, det har enten vært for varmt eller for
kaldt. Likeså har trekk vært en gjenganger (Lysne 1994, Flatheim og
Thomassen 1993). Med ventilasjonsanlegg har støy kommet til som en
tredje viktig problemkilde. Tekniske installasjoner som er ment å løse
opplevde komfort- og helseproblemer for sluttbrukere synes å medføre nye
problemer, som også blir forsøkt å løse teknisk. For WS-innebærer dette
satsing på produktforbedring og -utvikling, noe som er i tråd antakelsen om
at det skapes flest inkrementelle innovasjoner (jfr. kapittel 2).

Det er ingen tvil om at tekniske installasjoner i bygg tar en stadig
større del av byggekostnadene, herunder WS-utstyr. Om dokumentasjonen
av effekten er uklar, så eksisterer det blant mange i hvert fall en tro på at
tekniske installasjoner, til eksempel ventilasjonsanlegg for bedre luftkvalitet,
er fordelaktig. To fremtredende problem er at (1) sannheter om hva som er
skadelig i bygg (f. eks. grenseverdier og materialbruk) skifter hurtig, og (2)
det tar lang tid fra kunnskap er utviklet til den blir tatt i bruk. Disse to
faktorene må, om de er korrekte, virke problemskapende for VVS-bransjen.

I neste avsnitt tar jeg for meg foretatte endringer fra del 1 til del
2 og rehabiliteringen av del 1 som ble utført i samme periode. Vi skal huske
at Dragvoll ble utbygd i en periode med en forskriftsendring (av 1987). En
rekke av problemfeltene for vurdering av de kommende byggeforskriftene
har derved ikke konkret relevans for Dragvoll. Likevel er det rimelig å
forvente at innemiljø fokuseres mer til byggingen av del 2, da dette kommer
sterkere inn på 1980-tallet.
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4.3. WS-tekniske endringer fra Dragvoll del 1 til del 2
Universitetetssenteret på Dragvoll fremstår i dag som et kompleks bestående

av 10 bygningsenheter. Det samlede arealet er på ca. 50.000 m^. Byggene er
knyttet sammen ved hjelp av to glassoverdekte gater som står nitti grader på
hverandre. Det er også broforbindelse i mellom byggene i de øvre etasjene.
Antallet studenter og ansatte var i 1993 ca. 4500. Antallet er i dag høyre.6

Figur 4.1. gir et visuelt inntrykk av bygningskomplekset.

har vist seg vanskelig å skaffe dagens tall. Etter omorganiseringen av universitetet er ikke
antallet samlet.
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Figur 4.1. Et bilde av den glassoverdekte gata på Dragvoll del 2.

Etter ferdigstillelsen av del 1 (byggeperioden 1975-1978) fantes en rekke
WS-tekniske installasjoner som også la grunnlag for utbyggingen av del 2.
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7 Felles for både del 1 og del 2 firmer vi sanitæranlegg med vann og avløp
knyttet til offentlig avløpsnett ved separat system. Alt avløp går ut med
selvfall. De dimensjonerte temperaturene er også like for begge
byggefasene.

Da del 2 (byggeperiode 1988-91\92) skulle oppføres, var mye som
nevnt fastlagt fra del 1. På del 2 er det gjort mer bruk av vannbasert varme.
Varmeanlegget har en kapasitet på 1200 kW og er skilt fra ventilasjons-
anlegget. Oppvarming av forbruksvann skjer ved hjelp av en varmeveksler
som forsynes fra varmesentralen. 'Gata1 er her varmet opp ved hjelp av et
vannbårent gulvvarmeanlegg samt radiatorer med fjernvarme. Som på del 1
er varmetransmisjon fra byggene en tilleggskilde. Det er montert en
forvarmebereder på 600 liter som utnytter overskuddsvarmen fra edb-utstyr.
Kontorene er også her utstyrt med elektriske panelovner.

Luften vannes opp ved hjelp av en roterende varmegjenvinner og
fjernvarme fra sentral. Den roterende gjenvinneren overfører energi fra
avtrekksluften til tilluften. Når det gjelder luftmengder, er kontorene forsynt
med 8 kubikk i timen per kvadratmeter. Luftmengden er redusert i forhold til
del 1. Imidlertid er det kun bruk av friskluft i dette anlegget. Både til- og
avtrekksluft er utstyrt med filter, henholdsvis EU 7 og EU 5.7 Også på del 2
er det luker i taket som kan åpnes dersom det blir for varmt.

Når det gjelder tekniske endringer, ble systemet med føringsveier for
WS-tekniske installasjoner bevart. Alle tekniske installasjoner er plassert i
de godt synlige betongsøylene. Faktisk fremstår det i dag slik som det ble
tegnet på slutten av 1960-tallet. Seiv om man da byggingen av del 2 startet i
1989 kunne ha tenkt seg mer tidsriktige løsninger, ansa man dette som
umulig fordi del 2 skulle være en viderebygging av del 1. Hva en mer
tidsriktig innretning kunne tenkes å bestå av, fremgår ikke av noe dokument.
Vi kan oppsummere beskrivelsen av de VVS-tekniske forholdene slik det er
vist i tabell 4.1.

7 Intervju med Kirsten Lindberg, Rådgivende ingeniør-firma Kr.Gjettum A.S:
^Forskjellen er finhetsgraden på partikkelgjennomstrømning. Idag er EU 7 er anbefalt i
kontorlandsskap. Forskjellen på et EU 7 (F 85) og et EU 5 (F 45) er at et EU 5 slipper gjennom
større parikler enn et EU 7-filter. EU betyr Euroventklasse. F står for finhetsgrad. SINTEF-rapport
(STF84A96201)
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Tabell 4.1. WS-teknisk beskrivelse av Dragvoll del 1 og del 2.

Egenskaper

Luftmengde, kontor-
ventilasjon

Mengde friskluft

Filter tilluft

Filter avtrekk

Oppvarming av luft

Ventilasjon gate

Oppvarming av luft
til gate

Dimensjonerende
temperatur

Del 1, opprinne-

Hg

10m3/hm2

3,5-10m3/hm2

EU5

Ingen

Fjernvarme fra
sentral, elektriske
panelovner på
kontor

Vifte. Luker i
taket åpnes ma-
nuelt ved høy
utetemperatur

Tilførsel av brukt
luft og transmi-
sjon fra byggene

20 grader på kon-
tor, 5 grader på
gate

Del 1, etter om-
bygging

10m3/hm2

10m3/hm2

EU7

EU5

Varmegjenvin-
ning (run-around
prinsippet), fjern-
varme fra sentral,
panelovner på
kontor

Ingen vifte. Luker
i taket åpnes ma-
nuelt ved høy ute-
temperatur

Strålevarme i
taket, radiatorer
med fjernvarme
og transmisjon fra
byggene

20 grader på kon-
tor, 5 grader på
gate

Del 2

8 m3/h m2

8 m3/h m2

EU7

EU5

Roterende varme-
gjenvinner, fjern-
varme fra sentral,
panelovner på kon-
tor

Ingen vifte. Luker
i taket åpnes ma-
nuelt ved høy ute-
temperatur

Golwarme, radi-
atorer med fjernva-
rme og trans-
misjon fra byggene

20 grader på kon-
tor, 5 grader på
gate
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Varme- og luftbehandingsanlegget ble etter byggingen av del 2 separert til
to anlegg. Varmeanlegget ble knyttet til eksisterende varmesentral via
kulvert i del 1. Herfrå føres varmen fram til undersentraler i hvert av
byggenes tekniske rom. Varmeanlegget har tre funksjonen Det varmer opp
byggenes ventilasjonsluft, det varmer opp forbruksvann og det skal varme
opp det glassoverdekte gatearealet. For den glassoverdekte gata sløyfes
tilførsel av oppvarmet avtrekksluft fra byggene. I stedet får anlegget
golwarme, radiatorer ved gavlene og transmisjonsvarme fra byggenes
innvendige fasader.

Luftbehandlingsanlegget ble delt i grunnventilasjon og spesial ven-
tilasjonsanlegg og utstyrt med varmegjenvinning med minimum 60%
kapasitet. Omluftspjel ble sløyfet. Alle vifter ble utstyrt med motor for to
hastigheter. På tilluften ble det benyttet filter av klasse 7 (F 85). For
auditoriene ble anleggene prosjektert med fortrengningsventilasjon. Resten
ble basert på omrøringsventilasjon.

På del 2 ble det også installert kjøleanlegg til edb-tjenesten i bygg 8.1
henhold til de nye byggeforskriftene ble det installert ventilasjonsluker i tak
og gavler for røykventilasjon. Gata ble ikke forsynt med noen form for
mekanisk ventilasjon. Slik bygningsmyndighetene krever, ble sprinkelan-
legg installert. Tilliggende arealer til lysgård i bygg 10 ble sprinklet etter
pålegg. Edb-senteret med birom ble sprinklet i henhold til generell
sikkerhetsvurdering. Trykkluftssystemet som var benyttet på teknisk sentral,
ble erstattet med elektroniske anlegg, primært grunnet slitasje og lekkasje på
gummislangene som førte lufta. Det ble installert et sentralt elektronisk
driftkontrollanlegg for styring, regulering og overvåkning av alle VVS-
anlegg samt av data-anlegg.

Hovedforskjellen ble at del 2 fikk installert varmegjenvinningsanlegg,
golwarme i gata og filtrering av avtrekksluft som kjøres ut av bygget. I
tillegg ble luftmengden i kontorarealene redusert. I gata ble det ikke
installert ventilasjon. Åpningsmulighetene for glassoverdekningen ble bygd
på et prinsipp forskjellig fra del 1.
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En roterende gjenvinner (som vi finner i del 2) skal være meget
energieffektiv, slik at den gjør systemet driftsmessig energisparende.
Ulempen forklares å være at den kan overføre forurensning til
tilluftstrømmen. Viftenes plassering er viktig for å unngå dette. Slik kan den
ha negative konsekvenser for luftkvaliteten (inneklima). Run-around
systemet (del 1) er en slags kryssvarmeveksler uten direkte kontakt mellom
tillufts- og avtrekksluften. Tilluft og avtrekksluft er helt adskilt og energi
overføres ved hjelp av et varmebærende medium. Dette kan være
vann/glykolblanding, gass eller damp. Konseptet er ikke fullt så energieffe-
ktivt, men hevdes å være tilstrekkelig for de fleste formål (Flatheim og
Thomassen 1993:156). Den viktigste fordelen er at forurensninger ikke
overføres.

Oppvarming av gatearealet er på del 2 vannbasert gulvvarme, mens
det på del 1 i dag er elektrisk oppvarming i tillegg til vannbaserte radiatorer.

At friskluftsmengden på del 2 reduseres med 2 m^/h m^ er også en
overraskende avgjørelse. Beslutningen ble foretatt av Statsbygg.

Skissen i figur 4.2. viser føringsveiene for tekniske installasjoner på
hver side av tegningen. Ellers ser vi broene som knytter byggene sammen på
hvert nivå eller etasje.

rf
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Figur 4.2. Konseptet på Dragvoll.

Allerede i prosjekteringen av vinnerutkastet var alle relevante faggrupper
involverte, også de tekniske konsulentene, inklusive WS-teknikk. Selve
prosjekteringsarbeidet startet i 1971, både for del 1 og del 2. Da byggingen
kom i gang i 1975, ble de forprosjekterte løsningene beholdt. I hovedsak
gjaldt dette et felles varme- og ventilasjonsanlegg som besto av et anlegg
basert på omluft.

"Universitetets stærkt koncentrerede opbygning medfører, at
der må påregnes, at en meget stor del af bygningsvolumet må
mekanisk ventileres. Bygningene tænkes derfor primært forsy-
net med et kombineret opvarmings- og ventilasjonsanlæg utfor-
met som et mellemtryksanlæg med innblæsingskabinetter ved
ydervæggene, kombineret med udsugningsanlæg med ut-
sugningsarmaturer anbragt ved loftet. (...) Det valgte konstruk-
tive system indebærer righoldige muligheder for løsning af
dijferentierede installationsbehov, som i mange tilfælde
defineres på et sent tidspunkt af prosjekteringen eller først
opstår, når bygningerne er taget i bruk.'®

Arkitekten mente å ha sikret dette bygget fleksibilitet med hensyn på
føringsveier for tekniske installasjoner. I dag heter det at det er problematisk
for eksempel å øke luftmengdene i ventilasjonsanlegget. Kapasiteten er for
lav, og resultatet blir blant annet støy.

Spørsmålet om teknisk sentral var også oppe til vurdering på dette
tidspunktet:

"Spørgsmålet om teknisk central bør opføres i tilknytning til 1.
etape kan først besvares, når det sandsynlige tidsmæssige
forløb af den videre utbygningen er klarlagt. Viser en sådan
undersøgelse, at der må påregnes et større interval tnellem 1.
og 2. etape, vil det formentlig være hensigtsmæssigt at anlægge
en midlertidig kedelcentral i umiddelbar nærhet af bygningerne

8 Arkitekt Henning Larsens utkast til Dragvoll, København 1970, s. 48.
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i 1. etape.<f>

Teknisk sentral eller driftsanlegg ble installert - drevet av trykkluft. I tillegg
finnes tekniske rom i kj eller til hvert av byggene, 6 i tallet. Først ble drifts-
anlegget plassert på Gløshaugen, men det ble raskt flyttet til Dragvoll.10

4.4. Forslag til endringer og realiserte endringer for Dragvoll del 1
I samme periode som del 2 ble oppført, ble del 1 utbedret teknisk. Del 1 ble
bygget om av minst fire årsaker. For det første på grunnlag av erfaringene
fra brukerne av dette byggetrinnet. For det andre prosjekterte man til færre
enn opprinnelig planlagt. For det tredje foretok universitetet omrokkeringer i
forhold til hvilke fagmiljø som skulle plasseres hvor. Til sist, noen av
bygningsdelene måtte skiftes ut grunnet slitasje.11

Tabell 4.1. viser også at del 1 etter utbedring (tildels) fikk løsninger
som del 2. Det finnes ikke lenger omluft, og vi firmer filtrering som i del 2,
både på tilluft og avtrekksluft. En rekke ting er fortsatt forskjellige: type
varmegjenvinner, oppvarmingssystemet for gata, og forskjellige luftmengder
i kontor arealene. Et nærliggende spørsmål er hvorfor man ikke installerte
like varmegjenvinningsprinsipp både i del 1 og i del 2. Føringsveiene er
identiske, så kan det ikke skyldes plassmangel. Kostnad kan være et
argument, uten at jeg kan si noe nærmere om dette.

Etterhvert kom det fram at driftsavdelingen hadde et ønske om å

9lbid.

' ODet er fortsatt spørsmål om å samle og sentralisere driftsanleggene for hele Universitetet.

11 Det er spesielt to dokument som utreder argumentene for å utbedre del 1. Den ene er
enøkrapporten fra 1982, og den andre er enøkutredningen fra 1990. Som dokumenttitlene
indikerer, var det energiøkonomisering som lå til grunn for foreslåtte tiltak. I tillegg kommer
brukerundersøkelsen som bie gjennomført i perioden 1981-85, og den 2-årige befaringsrapporten
som vurderte bygg og tekniske anlegg.

Brukerundersøkelsen som ble foretatt av Institutt for arkitektur og bygningsteknologi ved
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hadde både studenter og ansatte ved
Universitetet som respondenter.

Intervju hos Knudsen Arkitektkontor, Per Fossen, november 1993
Intervju hos Statsbygg, Oddvar Dahl, mai 1994
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bedre drift og miljøforholdene på del 1 - også sett i relasjon til utbyggingen
av del 2.12

Omtalte ENØK-forslag er:
1) Å endre oppvarmingssystemet for glassgaten. Istedet for å varme opp
denne med avkastluft fra ventilasjonsanleggene, kunne det installeres et
vannbårent varmeanlegg i gaten - som fungerer uavhengig av ventilasjonen.
2) Å endre systemet for grunnventilasjonsanleggene slik at man unngår å
kjøre anleggene med omluft. Dette gjøres best ved å innstallere varme-
gjenvinnere i anleggene. Samtidig kan anleggene kjøres optimalt, uavhengig
av gatens behov for oppvarming.

Driftsavdelingens uttalelser poengterer følgende: Anlegget er i drift
ca. 10 timer pr. dag 5 dager i uken - 50 timer. Utenom driftstiden koples
anleggene automatisk inn hvis det blir for kaldt i gatearealet. Som et
gjennomsnitt kan man regne med at anleggene kobles inn om utetemperatu-
ren blir lavere enn minus 5 grader C.

"Dette er en uøkonomisk måte å varme opp gaten på fordi man
da først må ta innfriskluft og varme den opp før den kjøres inn
i gata. (..) I driftstiden gir denne måten å varme opp gata på
liten fleksibilitet i måten grunnventilasjonsanleggene i de
enkelte byggene kjøres på. F. eks. så kan man tenke seg å kjøre
med mindre friskluftsmengder og befuktningpå anleggene. (..)
Det er derfor ønskelig å få skilt oppvarming av gatearealene
fra byggenes ventilasjonssystemer, dvs. installere varme direkte
i gaten."13

Forholdet mellom innemiljø og energisparing blir nevnt i forbindelse med
valg av løsninger. Omluftspjel droppes og varmegjevinning installeres. Fra
plandokumentet heter det at:

"Innemiljømessig er denne ombygging av stor betydning og må
vurderes sammen med innsparing på energisiden. Det regnes
med virkningsgrad på 50%."

Når det gjelder varmegjenvinning i grunninstallasjonene står det videre:

l^Enøkrapport for videre prosjektering 1982.

13lbid.
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"Ser man på tiltaket med å installere batterigjenvinnere i
grunnventilasjonsanleggene og kutte ut omluftsmuligheten som
et rent energispareprosjekt i forhold til dagenes energiforbruk,
er tiltak ikke lønnsomt. Sammenlikner man med en driftsform
som gir samme forhold som den man vil oppnå etter at tiltaket
er gjennomført (ingen omluft), viser tiltaket seg også energi-
messig lønnsomt."

I dette sitatet blir kontroversen rundt ENØK tydelig. Sparing av energi settes
opp mot økonomisk gevinst av å bruke ny teknologi. Dersom begge
tiltakene gjennomføres, antas det å gi betydelige miljømessige forbedringer.
Energimessig vil det altså kun være lønnsomt sett i forhold til en driftsform
hvor omluften er kuttet ut.

Forslaget ble bare delvis realisert. Systemene for varme og ventilasjon
ble skilt, men del 1 fikk ikke gulvvarme. Som vi så ovenfor, innebærer
endringen elektriske varmestrips i taket og radiatorvarme. Taket tettes i tråd
med ENØK-forslaget. Varmegjenvinning i luftbehandlingsanlegget ble
installert på del 1. Bedret luftkvalitet ble altså prioritert fremfor energi-
sparing i dette tilfellet. Sett i relasjon til mine forventninger (4.2) vinner
nytenkning fremfor et konservativt design i denne kontroversen om ENØK.
ENØK er translatert til å inneholde en betydelig miljøfaktor i dette tilfellet.
Resultatet av brukerundersøkelsen har trolig også hatt innflytelse på det
omtalte ENØK-forslaget. Undersøkelsen viste at det var misnøye med
ventilasjonslutta. Spesielt gjaldt dette matlukt og tobakksrøyk som ble ført i
kanalene.

4.5. Prosjektering av Dragvoll del 2
Dragvollutbyggingen fikk et tidsspenn langt utover det som var planlagt.
Hadde de prosjekterende visst hvilke problemer dette medførte, hadde
utbyggingen av del 1 trolig blitt organisert mer systematisk. Arbeids-
grunnlaget for del 2, var å plukke fram 10 år gamle tegninger. Da byggingen
av del 2 skulle gjenopptas i 1989, hadde byggherren forventet at det var en
enkel sak å fortsette ut fra de eksisterende tegningene. Dette viste seg å være
vanskelig.
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"En god del av løsningene og detaljerte som ble brukt på del 1
ble ikke dokumentert. Likevel så de har hele tida henvist til
hvordan det ble løst på del 1. Når det gjelder arkitektoniske
løsninger så er det jo veldig mange løsninger som ikke er
nedfelt på tegningene. "H

For det første forteller dette at tegningsgrunnlag fravikes i oppføringen av
del 1. Foretatte endringer fra den opprinnelige planen ble ikke alltid
nedtegnet, noe som medførte et problem når tegningsgrunnlaget skulle taes
opp igjen.

Ambisjonsnivået man la opp til under prosjekteringen av del 1 var
høyt, forteller byggelederen. Planene innebar et bygningsvolum på 500 000
m2, mot 50 000m2, slik det fremstår etter endt bygging av del 2 i 1993. Da
del 2 skulle bygges, fantes det ett tusen tre hundre tegninger som skulle
brukes. Disse var altså fra del 1.

"De har bygd på akkurat samme tegningsdokumentasjonen som
de gjorde på del 1. Det de har gjort, er å rive av tittelfeltet (fra
del 1) og sått på ny tittel, sånn at plutselig er 20 tittelfelt endret
fra tegningene brukt på del 1. "I5

Det som skjedde var at tegningene fra del 1 i praksis bare delvis ble brukt.
Nye tittelfelt førte til at det ble vanskelig å sammenligne tegninger. De
kunne ikke gå til del 1 og se hvordan samme løsning var gjort. Han forteller
videre at bare tegningslista er på 200 sider og legger til at han aldri har vært
borti noe så innfløkt. Dette eksemplet kan belyse problemer med et
byggeprosjekt oppført over en tidsperiode på 18 år.

Også arkitekten synes å være enig i at del 2 ble mer komplisert enn
forventet. Informanten mener at samarbeidet mot rådgiverne var godt, men
sier:

"Vi har gjort en feil alle sammen, og det var i å stole for mye
på det materialet som fantes fra før - at det var riktig. Der ble
vi veldig pressa av byggherren også, Statsbygg, til å redusere
honoraret fordi dette var jo prosjektert på forhånd. Men det

14lntervju med Kristian Brødreskift i firma ID-prosjekt, byggeledelsen på Dragvoll s. 5.

!5lbid, s. 5.
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var jo ikke ferdig altså. Det var feil og mangier, manglende
koordinering mellom de enkelte fagene. "16

Arkitekten trodde at del 1 var bygd etter de eksisterende tegningene. Det
stemte altså ikke alltid. De trodde at det materialet som forelå hos hver og en
av rådgiverne hadde vært koordinert fra før. Slik var det imidlertid ikke.
Resultatet var at lysoppheng, himlinger og ventilasjonsinstallasjoner
kolliderte på del 2. Verken del 1 eller del 2 er bygget helt etter tegnings-
grunnlaget.

Nødløsninger og hurtige avgjørelser hører trolig med til et hvert
byggeprosjekt. Ad-hoc løsninger blir til og med akseptert av byggeledelsen
uten refs av noe slag. Å få endringer nedtegnet ville selvsagt ha forenklet
gjenopptakingen av tegningsgrunnlaget. Så dette problemet dukker
hovedsaklig opp ved rehabiliteringsoppdrag og som her, senere videre-
utbygging.

I forprosjektrapporten til del 2 heter det at:
"Noen bygningsdeler og tekniske systemer er endret. Dels som

følge av nye forskriftskrav, dels av teknisk/økonomiske årsa-
ker, "(s. 3)

Videre sier rapporten:
"Det må foretas endel korreksjoner som følge av nye myndig-
hetskrav, endrede priser på energi og erfaring fra bygging og
drift av del 7."(s. 6)

Under avsnittet VVS-teknisk beskrivelse finner jeg;
"Eksisterende anbudsmateriale er omlag 12 år gammelt, og det
vil derfor være aktuelt å for eta endel revisjoner. Disse revisjo-
ner er forårsaket av endringer i lover og forskrifter, utvikling i
bygningsteknologi, erfaringer fra del 1 og tilpasning til
endrede programkrav og berører først og fremst system-
løsningene for varme- og ventilasjonsanleggene i byggene og i
de overdekte gatene. Systemet for føringsveier og distribusjon
av ventilasjonsluft endres ikke."

Teknisk utvikling og endret arealdisponering tillegges hovedårsakene til at

intervju med arkitekten s. 6.
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det anses som nødvendig å foreta ny prosjektering. Det hører til historien at
deler av det tekniske anlegget ble utskiftet på grunn av slitasje. Vi ser at det
legges vekt på erfaringer fra daglig bruk og teknisk drift samt allment
aksepterte normer i bransjen, som f. eks. utelatelse av omluft. Også på dette
punktet gikk Statsbygg mot et forslag fra WS-rådgiveren, nemlig om å øke
eller i det minste beholde luftmengden på del 2 slik som på del 1.

Både endringer med årsak i tegningsgrunnlag i tilpasninger til bruk,
forskriftskrav og teknisk utvikling viser translasjonsproblemer i forholdet
mellom prosjektering, bygging og de utenforliggene faktorene som virker
inn på disse prosessene.

Forskjellene fra del 1 til del 2 kan oppsummeres som følger: Det ble
installert sprinkelanlegg og røykventilasjon. Trykkluftssystemet for sentral
driftskontroll ble skiftet ut til fordel for et elektronisk anlegg. En fikk
installsjon av kjøleanlegg på kantina, på edb-avdelingen og på institutt for
Drama, film og teater. Videre ble luftmengden til kontorventilasjon redusert
i forhold til del 1, men del 2 har kun gjort bruk av friskluft. Varmegjenvin-
ningsprisippet er en roterende gjenvinner, mens del 1 har run-around-
prinsippet. Forskjellen er at den roterende gjennvinneren, som betegnes som
svært energieffektiv, kan medføre forurensning i overføringen av energi fra
avtrekksluft til tilluft. Del 2 har dessuten golvvarme i gatearealene, mens del
1 har strålevarme fra taket.

Det som ble endret av WS-tekniske løsninger fra del 1 til del 2,
skyldtes delvis forandringer i byggeforskriftene. Både sprinklingsanlegg og
røykventilasjon ble installert etter pålegg fra myndighetene. Systemet for
sentral driftskontroll ble et elektronisk anlegg i stedet for trykkluftsanlegg.
Slitasje og lekkasje var hovedargumentene for dette systemskiftet.

Andre endringer ser mye ut til å skyldes brukererfaringer. Argumentet
for installasjon av kjøleanlegg var enten komfort- eller helserelatert eller det
lå generelle sikkerhetsvurderinger til grunn. Komfortaspektet kan illustreres
ved installasjonen på Institutt for Drama, film og teater. Behovet var en
følge av mye varmeavgivende teknisk utstyr. Hygiene/helseaspektet og/eller
komfort for de ansatte kan være argumentet for å installere kjøling på
kantina. Edb- tjenesten fikk kjøleanlegg ut fra "generelle sikkerhets-
vurderinger". Ingen av disse kjøleanleggene er skaffet til veie etter pålegg
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fra myndighetene. I tillegg var det driftsavdelingen på Dragvoll som foreslo
mange av endringene som handlet om energiøkonomisering. I samarbeid
med WS-rådgiver Gjettum fremmet de forslag overfor Statsbygg. De fleste
forslagene fikk aksept hos byggherren.

Mens vi i dette avsnittet har sett hva som faktisk ble endret fra del 1
til del 2, vil j eg i det følgende se mer inngående på hvem som synes å ha hatt
mest innflytelse i prosjekteringsfasen. Spørsmålet mitt om innflytelse har
sammenheng med at det er uklart i hvilken utstrekning endringer var direkte
forårsaket av teknisk utvikling. Lite er nedfelt i byggeforskrifter og lovs
form. Da gjenstår egentlig normative vurderinger blant annet basert på
erfaringer, trender og partenes forhandlingsstyrke.

4.6. Profesjoner i samarbeid
I kapittel 2 tematiserte jeg organisering, makt og ulik faglig innflytelse som
en mulig årsak til treghet i å få spredt ny teknologi. De potensielle
interessemotsetningane i byggebransjen er mange, ikke minst på grunn av
tradisjoner. I tillegg eksisterer det et nokså usikkert kunnskapsgrunnlag. Et
synlig forhold i dette konkrete prosjektet, som nevnt ovenfor, er at
byggherre her er en sterk aktør som innimellom stopper rådgivers innspill.
Rådgivere og arkitekter har ulike kunnskapsparadigmer (jfr. Bucciarelli
1994), noe som trolig er motivert av både faglige og økonomiske forhold.
Tradisjonelt har arkitekten, som ansvarlig for helheten, hatt størst myndig-
het. Idag har de tekniske rådgiverne større innflytelse enn før. Byggherrer
ønsker på sin side gjerne både det vakreste, det teknisk beste og det billigste
bygget. Bygget og realiseringen av det er ikke det samme for hvert av disse
fagene og instansene. I prosjekteringsarbeid skal de enes om løsninger. Vi
kan si at det er et spenningsfelt mellom flerfaglig samarbeid og solid
basiskunnskap innenfor enkeltfaget.

I en konkret byggesak som Dragvoll er det interessant å analysere
nettverk og rollefordeling samt fordeling av ansvar og plikter mellom de
profesjonelle aktørene. Det prinsipielle fundamentet gjenfinnes i prosjekteri-
ngsfasen og i entrepriseformen. Som prinsipp er begge disse et utgangspunkt
for det praktiske byggearbeidet. Mens prosjekteringen er beslutningene
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rundt hva som skal tegnes og selve tegningene, altså grunnlaget for bygging,
så er entreprisen organiseringen av byggeprosessen. Det er viktig i denne
sammenhengen at del 2 er en viderebyggging av del 1, noe som også gjør
seg gjeldene i forarbeidet for del 2. Forarbeidet var egentlig lagt allerede
tidlig på 1970-tallet.

Prosjekteringen gjenspeiler kun forholdet mellom arkitekt, rådgivere
og byggherre. I dette prosjekteringsprinsippet har ikke brukererfaringene
noen plass. De kommer j eg tilbake til.

utbygger

arkitekt

byggeteknisk rådgiver \
vvs-teknisk rådgiver > prosjekteringsteamet
elektro-rådgiver J

Figur 4.3. Skisse over prosjekteringen av Dragvoll

Figur 4.3. tar utgangspunkt i at Statens bygge- og eiendomskontor (idag
Statsbygg) i 1971 tok direkte kontakt med og forespurte alle rådgiverne om
de ville påta seg prosjektet sammen med arkitekt Henning Larsen. Dengang
var det arkitekten som var den hovedansvarlige. De ble ikke forespurt
enkeltvis, men som gruppe. I kontrakten var det timebasert betaling og
føring av årsregnskap. Da del 2 sto for utbygging, ble de samme firmaene
igjen forespurt, men denne gangen enkeltvis og med et helhetlig honorar
som forhandlingsgrunnlag. Ved nærmere vurdering av tegningsgrunnlaget
så rådgiverne og arkitekt seg nødt til å omarbeide eksisterende tegninger - av
årsaker som nevnt tidligere. Statsbygg var noe motvillig til å akseptere dette
behovet, men det ble inngått et kompromiss mellom pattene, og honoraret
ble fastsatt.

Entrepriseformen var en hovedentreprise (Wigen 1992) som ble
ivaretatt av byggeteknisk rådgiver Reinertsen. Andre rådgivere betraktes
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som side-entreprenører, de utførende aktører kalles underentreprenører.

+
byggetekn. rådg.

Utbygger og lokal byggeledelse

+
WS-tekn. rådg.

V

elektrorådg.
+

arkitekt

rørteknisk entreprenør
ventilasjonsteknisk entreprenør
automatikk entreprenør

produktleverandører I

17Figur 4.4. Skisse av en hoved-entreprise modell.

Figur 4.4. viser her fire nivå i denne entrepriseformen. Formen dekker de
formelle ansvarsfeltene og reflekterer beslutningsmyndighet. Øverst har vi
utbygger eller byggherre. Statsbygg engasjerte en lokal byggeledelse som
sin stedfortreder i Dragvollutbyggingen. Det er litt misvisende å plassere
byggeledelsen på linje med Statsbygg fordi det ikke reflekterer reell beslut-
ningsmyndighet. Den lokale byggeledelsen måtte konsultere Statsbygg der-
som større avvik skulle foretas. Byggeteknisk rådgiver hadde det adminis-
trative ansvaret som hovedentreprenør. Arkitekten hadde det faglige an-
svaret. I tillegg kom WS-teknisk rådgiver og elektrorådgiver. Alle side-
entreprenørene hadde samme avtale med byggherre som hovedentreprenør-
en og arkitekten. Såvidt jeg vet, ble ansvarsforholdet i prosjektering og
entreprise holdt likt både på del 1 og del 2. Dette betyr at arkitekten var
faglig ansvarlig, mens bygnings-rådgiveren var ansvarlig for byggingen osv.

Nivå tre består av de utførende entreprenørene, i modellen kalt under-
entreprenører. For forenklingens skyld har jeg her oppført noen av de W S -
tekniske entreprenørene. Entreprenører er de som utfører bygningsarbeidet. I
en entrepriseform som her er det rådgivere som avgjør hvilke entreprenører
som skal fa oppdraget. Det fjerde nivået er produktselgerleddet.
Leverandører og produsenter får i hovedsak oppdrag etter entreprenørens

iplet linje angir at graden av samhandling er uklar.
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valg. I prinsippet kan vi likevel si at også rådgiver er med på å avgjøre hvem
som kan levere utstyr i og med at grunnlaget (tegningen) kommer fira
rådgiver. Dessuten er rådgiveren den eneste som har myndighet til å
godkjenne at utstyret følger funksjonskravet.

Oppføringen av del 1 av Universitetssenteret på Dragvoll ble av de
byggteknisk involverte betraktet som et pionerprosjekt. Sannsynligvis var
det en ære å bli forespurt om oppdraget. For dette prosjkteringsteamet var
konstruksjonsprinsippet for Universitetssenteret på Dragvoll nytt. I nordisk
sammenheng var dette det første bygget som skulle glassoverdekkes.
For Dragvoll sin del sier WS-rådgiveren:

"Man måtte være sikker på at dette var bra. For eksempel
glassoverdekkingen, det var et helt nytt fenomen, det hadde ikke
skjedd før. Statsbygg var veldig skepisk til det. Så det ble
utredet både med energiforbruk og kondensdannelse på tak.
Det ble bestilt, og det ble betalt. Man gjorde jobben skikkelig
og grundig, man kunne konsentrere seg om å være en god
ingeniør, den gangen. Det var det som var prestisjen, det å
være en god ingeniør - best teknisk. Det er jo en trend som har
falmet noe voldsomt siden. "18

Måten å få oppdrag på i dag er ofte anbudsmetoden. Rådgiveren må seiv
være aktiv for å inndrive arbeid. I følge informanten så dette anneledes ut
tidligere.

"Da henvendte man seg til rådgiveren. På samme måten som
når du skal ha en advokat. Da henvender du deg til en advokat.
Du sender det ikke ut på anbud, advokattjenester. Du tar jo
ikke den billigste advokaten, gjør du vel det? Du tar den
beste. (..) Og det var jo enorme beløp som gikk med til prosjek-
tering. Det var jo desidert den største jobben vi (firmaet)
noensinne hadde hatt. Men det var jo timebetalt, så alt ble jo
betalt. "I9

Hvilke kriterier kvalifiserer en rådgiver til å være den beste? Er det gjennom

18Op.cit(note 7) WS-rådgiver, s. 6.

bid, s. 4-5.
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å kunne vise til raske gjennomføringer eller ajourføring med faglig
kunnskap?

Rådgiveren legger ihvertfall ikke skjul på en forståelse om at
Statbygg plukket firmaet på kvalitetskriterier. Intervjumaterialet forteller at
rådgivende ingeniørfirma har opplevd en virkelighetsendring i den perioden
hvor Dragvoll har vært under prosjektering og bygging. På 1970-tallet fikk
de betalt for å være kreative, og de sto økonomisk og tidsmessig friere til å
utforme løsninger. Paradoksalt nok fremsettes det som vanskeligere å være
faglig kreativ idag, altså i en periode hvor ENØK-satsing hevdes å være
prioritert. At bedret luftkvalitet prioriteres foran energisparing (jfr. avsnitt
4.4.1.), er her et funn som viser at nyere oppfatninger får innpass i ENØK-
kontroversen. Det viser også at fleksibilitet er innebygget i de tekniske
systemene. I den grad kreativitet er det samme som nytenkning i tråd med
ENØK, må det da være en hemsko at korte tidsfrister og kostnadspress også
anvendes av Statsbygg. Ihvertfall firmer j eg ikke støtte for å hevde at staten
optimaliserer for energiøkonomiserende byggepraksis, slik jeg så det som
rimelig å forvente (jfr. 4.1. og 4.2.). I henhold til offentlige dokumenter fra
Storting og Regjering som tematiserer energi- og miljøspørsmål i byggesa-
ker, er staten pliktig til å gå foran med et godt eksempel ved valg av
systemer og tekniske løsninger i bygg.20

I byggesaker er det rimelig å forvente at de ulike involverte parter
tildels har interessemotsetninger. Trolig gjør dette seg særlig gjeldende i
større bygg, ettersom kompleksiteten blir større og kommunikasjons- og
koordineringsbehovet øker. Det er vanlig å hevde at arkitekter utelukkende
er opptatt av estetikk og byggets funksjonsevne, mens teknologer sneversynt
ser på tekniske løsninger innen sitt fagfelt. Byggherre på sin side arbeider
for å få budsjettet i balanse, og brukerne er mest opptatte av trivsel. I tillegg
firmer vi også montører, leverandører og produsenter. Disse gruppene og
eventuelt byggherre kan alle oppleve krysspress ved at tekniske konsulenter
og arkitekt med ulike oppfatninger og krav kommer med forskjellige
innspill. En slik forståelse er forøvrig i tråd med Bucciarellis (1994)
oppfatning om objektverdener og paradigmeuenighet fordi at det illustrerer

20st. meld. nr. 41 (1992-1993), s. 23.
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interessekonflikter og ulik kunnskap blant de involverte partene. Det mest
synlige bilde i dette studiet, er mangelen på konflikter mellom byggherre,
prosjekterende og utførende. Jeg finner at montørene er en gruppe som i stor
grad tilpasser seg situasjonen ved å utføre ad-hoc løsninger. Den gruppen
som i størst utstrekning synes å ha status som pressgruppe her (foruten
Statsbygg), er faktisk brukere.

For utbyggingen av Dragvoll har noen av bygningsoppgavene vært
ivaretatt av det samme firmaet i hele perioden fra byggeprosjekteringen først
startet i 1971 og til del 2 sto ferdig sommeren 1993. Dette gjelder både
arkitektfirma, bygningsteknisk konsulentfirma, rådgivende elektrofirma og
rådgivende VVS-firma. Personene er riktignok ikke de samme for alle firma
i hele perioden. Som konstanter finner vi brukeren, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU), som representerer ansatte og
studenter. Statsbygg, tidligere Statens bygge- og eiendomsdirektorat, var i
hele perioden oppdragsgiver og styrte rammene for byggingen, og da
spesielt budsjettet. Oppdragsgiver og bruker var altså ikke identisk.

I noen tilfeller er utbygger og bruker samme enhet. Da vil byggherren
vanligvis være motivert for å tenke driftskostnader såvel som investerings-
kostnader. Resultatet kan bli at byggherren er mer lydhør for rådgiveres
anbefalinger og kvalitetskriterier. Dersom bygget skal direkte på utleie-
markedet, er ikke byggherren økonomisk ansvarlig for driftsbudsjettet og vil
ofte være opptatt av å bygge billigst mulig, uten interesse for byggets
livsløp. Dette kan ha vært et problem i Statsbyggs rolle ved Dragvollut-
byggingen. Selve driften av Dragvoll styres av NTNU, men det må selvsagt
tilpasses de tekniske aspektene ved bygget.

Stort sett foregikk prosjekteringen ved at prosjekteringsgruppen
utarbeidet forslag på sine respektive områder. Dette ble sendt til godkjen-
ning hos Statsbygg i Oslo. Under Statsbyggs prosjektledelse fantes en
fagseksjon med ekspertise på fagområdene. Disse kom aldri med innspill,
bare med faglige korrigeringer. I følge informanten i VVS-firmaet var det få
slike korrigeringer. Da byggingen kom i gang, var byggemøtene hver
fjortende dag det eneste faste møtet mellom oppdragsgiver og de utførende
instanser. Mine informanter er enige om at Statsbyggs prosjektledelse i
Trondheim stort sett fortjener ros for sin arbeidsmetodikk. Et forhold som
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kan illustrere profesjonsstrid gjelder en uttalelse om at prosjektledelsen
burde ha rekvirert mer teknisk rådgivning, ettersom hovedkompetansen
deres lå på økonomi.

På den andre siden av bordet firmer vi de utførende. Her regner jeg
både arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører. Før selve byggingen
kom i gang besto de utførende av saksbehandlere fra arkitektkontoret, VVS-
rådgiveren, elektrorådgiveren og bygningsteknisk rådgiver. Internt i denne
gruppen gikk samarbeidet "greit". Det er heller ingen hemmelighet at disse
firmaene har samarbeidet både før og etter Dragvoll, på fl ere store prosjekt.
På firmanivå kan vi nok si at de kjenner hverandres arbeidsmetodikk, seiv
om personlig arbeidsstil nok varierer.

Da prosjekteringen var godkjent av oppdragsgiver, startet anbuds-
rundene. Slike prosesser foregår ved at entreprenører holder seg orientert om
byggesaker og seiv tar kontakt for å få tegninger og deretter komme med
overslag. En alternativ fremgangsmåte er at rådgivende ingeniør-firma tar
kontakt med entreprenører. Felles for begge fremgangsmåter er at
entreprenørbedriften gir rådgiver en totalkostnad på å skaffe til veie og
montere prosjekterte løsninger. Valgte løsninger skal være i tråd med
kravsspesifikasjonen. Det regnes normalt ikke som akseptabelt at rådgiver
spesifiserer (og slik favoriserer) produktnavn.

Heller ikke i tilfellet Dragvoll er det mye som tyder på at Statsbygg
favoriserte kvalitet fremfor pris. I hvertfall ble prisspørsmålet stadig mer
framtredende etter hvert som det nærmet seg ferdigstillelse. Ifølge mine
informanter var Statsbygg meget prisbevisst. Det hører med til historien at
prosjektet gikk med overskudd i forhold til budsjett. Årsaken er sannsynlig-
vis at byggemarkedet var i lavkonjunktur, og da er det lett å presse priser.

"Ja kva skal vi gjøre da? Vi hadde et prosjekt som gikk, og vi
hadde lagt beslutningen - da hadde vi måtte bygd et annet bygg
og da hadde det ikke blitt noe bygg på Dragvoll. (...) Det
oppdraget vi fikk i Statsbygg, var å bygge Dragvoll del 2 på de
tegningene som eksisterte, egentlig. Vi skulle bruke de. Det vi
gjorde da - vi tilpasset del 2 til dagens situasjon i forhold til det
som var del 1 sin situasjon. Og det var jo hovedsaklig på
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ventilasjon og på datateknikksida. "2I

Informanten fra Statsbygg synes å bli litt rådvill ved mitt spørsmålet om
hvorfor prosjektet ble bygd til under budsjett. Det skyldes markeds-
situasjonen og hadde ikke med skvising av priser å gjøre, hevder han. Han
forstår ikke hva annet de kunne ha gjort på Dragvoll ut ifrå de rammene som
forelå. Han poengterer enda to forhold i denne sammenhengen. Det ene er
brukeren, og det andre er totaløkonomien. Dragvoll er bygget for NTNU.
Alle Statsbyggs forslag er godkjent av bruker. De økonomiske implika-
sjonene er en del av dette, da universitetet både skal drive bygget og betale
husleien for det. Slik fikk NTNU det de kunne forsvare økonomisk.
Statsbygg trekker her frem at de står mellom bruker og bevilgende instans,
to enheter som har avgjørende betydning for hva de kan makte å få til.
Begrensningene er hva bruker setter som tak.

Blant de engasjerte i prosjekteringen av Dragvoll firmer vi veleta-
blerte, stabile firma. I følge informantene fra disse firmaene var det ressurser
til grundig planlegging i forkant av denne utbyggingen. Imidlertid dukker
det alltid opp uforutsette ting - kart og terreng stemmer sj elden fullt ut - og
nødløsninger må inn. Flere eksempler illustererer at det av og til var
nødvendig å fravike de opprinnelige planene.22

I mange tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre hvem som har skyld
i feilen. På del 2 var det tegnet inn gulvvarme i gaten. På WS-tegningen var
det også innlagt slik varme i et felt som delvis lå inne i bygget, noe som
betyr at det var lagt tegl oppå. Området var fra WS-synspunkt likevel en
del av gata, og det var klarert med byggherre at der skulle det være
gulvvarme. Arkitektens konstruksjonstegning fortalte imidlertid at akkurat
der var det ikke plass for gulvvarme. Her firmer vi ifølge informanten fra
WS-rådgiverfirmaet koordineringssvikt. Spørsmålet gjelder hvor mye man
skal gå inn på hverandres tegninger, og at den part som først ser at noe ikke
stemmer bør gi beskjed om dette. Et tema som var gjenstand for mye
diskusjon mellom de ulike faggruppene da bygging av del 2 sto for tur, var

21 Intervju med prosjektleder Oddvar Dahl Statsbygg, s. 11.
22Jfr. avsnitt 4.4.2.
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om de gamle tegningene kunne brukes.23

Arkitekt-tidsskriftet "Byggekunst" fallet interesse for Dragvoll
grunnet arkitektoniske spørsmål vedrørende et bygg oppført over et
tidsspenn på to tiår. Arkitektens hovedsynspunkt er at Dragvoll var så godt
planlagt at konseptet i høy grad er meget aktuelt fortsatt. Planleggingsfasen
blir vektlagt som ekstremt viktig, da hele byggets muligheter fremover
legges i grunnkonstruksjonen. Som konklusjon tegner han et egnet konsept
som gjorde at del 2 kunne oppføres i prinsippet likt med del 1, seiv om
produktspekteret er et armet og bygningsfirmaer er andre. Produktut-
viklingen lå i del 1. For del 2 innebar dette en høy grad av produkttilpasning.
Detalj planleggingen var overført fra arkitekt til entreprenør, produsent og
leverandør.24 Han påpeker også at håndverksfagene har hatt en endring i sine
arbeidsvilkår.

"Det vi ser mer av er kanskje en rasjonalisering på hånd-
verksiden. Tidsfaktoren er nå blitt enda mer avgjørende for
valg av løsninger. Vi har hatt en vesentlig lønnsutvikling fra
trinn 1 til trinn 2. Skal du da, relativt sett, holde de samme byg-
gekostnader, så betyr det at ting må skje raskere. Det gjen-
speiler seg i forenklede detaljer. Det arbeides mot stadig mer
standardiserte løsninger. I dag er det vanskeligere å drive
produktutvikling enn da trinn 1 ble realisert. "25

Knudsens uttalelse reiser spørsmålstegn ved byggebransjens evne og
motivasjon til å tenke nytt. En utvikling i tråd med miljøpolitiske signaler
fordrer på sin sine både produktutvikling og en kontinuerlig vurdering av
arbeidsmetodene. Med Knudsens perspektiv ser vi helt klart en kilde til et
dilemma mellom to poler. Bransjens valg synes da å falle på et konservativt
design. Årsaken er imidlertid en noe annen enn de hypotesene som jeg
presenterte i kapittel 2. Her kan ikke WS-firmaene uten videre lastes. Det
synes heller som at byggherren, Statsbygg, og arkitekten er de som motsetter
seg nytenkning. Uansett kan man stille spørsmål ved WS-bransjens

23ibid.

24lntervju med arkitekt Per Knudsen i Byggekunst 3/94 s. 176.

25ibid s. 176.
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forhandlingsevne. Tidsfaktoren hevdes her å ramme innovasjon på en mer
utvidet måte. Organiseringen av byggingen og valg av løsninger henger tett
på økonomi, lønnsutvikling såvel som byggekostnader. Denne framstillin-
gen er i tråd med Sanstad og Howarth (1994) argument om at argumenter
mot å være innoverende så godt som alltid har en økonomisk årsak.

I eksempler som beskrevet her blir noe av årsaken til koordinerings-
svikten tillagt utskifting av firma og aktører. På rådgiversiden firmer vi
samme firmaer som på del 1. Derfor kan ikke utskiftingene tillegges så stor
vekt som forklaring. Dette tyder på at hver og en faggruppe er for opptatt av
sine isolerte ansvarsområder. For å lykkes med å gjenoppta gamle
underlagstegninger, slik man måtte på Dragvoll, kreves en svært systematisk
dokumentasjon dersom de opprinnelige tegningene fravikes. Bygging
utføres sj elden identisk med foreliggende tegninger. Resultatet blir et felles
problem, men det er rådgiverne som må utbedre grunnlaget slik at det er
mulig å fortsette byggearbeidet.

Statsbygg er mest opptatt av forskrifter og økonomi i utbyggingen av
Universitetssenteret på Dragvoll. Utbyggeren opplever å stå mellom
brukerens skiftende krav på den ene siden og prosjekteringsteamets idéer og
forslag på den andre siden. Uten synlige konflikter vinner prosjekterings-
teamet av og til gjennom med sine forslag - seiv når løsninger ikke kreves
fra forskrittshold. Bortvalget av omluft i luftbehandlingsanlegget er et
eksempel på dette. Andre ganger er Statsbygg den sterkeste aktøren. Også
brukerene vinner igjennom med sine argument. Et funn som viser at det er
noe rom for nytekning, er at det er tilrettelagt for inkrementelle forbedringer
i systemene. En ulempe er at den økonomiske utviklingen presser til økt
bruk av standardløsninger.
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4.7. Visjoner og realiteter
På en måte er scenariet om Universitetssenteret på Dragvoll fram til nå ikke
blitt realisert slik som konseptet framsto i 1970. Arkitekten forteller at
bygningskomplekset i dag fremstår som bare 10% av det opprinnelig
prosjekterte. Tiden det har tatt å oppføre de to byggetrinnene har strukket
seg langt utover det planlagte. Oppføring av del 2 ble utsatt i ti år (se avsnitt
4.2.). De refererte undersøkelsene som foretatt blant brukerne og på
driftsavdelingen samt teknologisk utvikling, førte til endringer. Også
problemene med å gjennoppta de gamle tegningene gjorde at revisjoner ble
gjennomført via ny prosjektering.

Ideen er kraftig redusert av de samme årsaker som alltid gjør at det er
problematisk å realisere visjoner - man vet rett og slett ikke hvordan verden
ser ut om 25 år.

Å analysere utbyggingen av Dragvoll var altså først og fremst ment
som en nærstudie av et større statlig byggeprosjekt sett i relasjon til statlig
ENØK-politikk. Dernest gir en konkret byggesak inntak til å forstå og
vurdere hvordan flerfaglige samarbeid forhandles og gjennomføres, om
involverte kunnskapsparadigmer og objektverdener. Slik kan vi i grove
trekk anslå WS-sine vilkår i et prosjekteringsteam. For det tredje gir
Dragvolleksemplet en mulighet til å perspektivere hva bygnings- og WS-
teknisk utvikling er, og hvordan denne utviklingen har tatt form. Spesielt
interessant er det å se på innoverende aktivitet versus standard løsningsvalg.
En ytterligere faktor som kan behandles i sammenheng med teknisk
utvikling er betydningen av tid. En fjerde problemstilling er forholdet
mellom planlegging og gjennomføring, teori-praksis problemet. Dette
konkretiserer nødvendig oversettelsesarbeid, realisering av rådgiveres
tegninger. La oss begynne med å se på teori-praksis problemet.
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4.7.1. Teori ogprakis - et spørsmål om økt kommuniksasjon?
Tidligere i kapitlet har jeg vist hvordan byggherre mente at tegninger som
fra del 1 skulle benyttes på del 2. Bygningsteknisk viste dette seg å bli
oppfattet som en umulighet av flere årsaker. For det første var det utført
mange løsninger som aldri var inntegnet. Dokumentasjonen var derfor
mangelfull. Dessuten ble det foretatt en rekke tekniske endringer som gjorde
at del 2 likevel ikke skulle bygges identisk med del 1. Endatil ble del 1
utbedret.

Generelt i mine data omtales rådgivere ved flere anledninger som som
teoretikere som ikke kan å bygge.261 Dragvollprosjektet uttaler de utøvende
stort sett at samarbeidet har gått greit. At problemer mellom tegning og
bygging oppstår, er nær sagt uunngåelig.27

Flere av sitatene foran peker mot behovet for økt kommunikasjon i
byggeprosessen. Istedet for å realisere en tegning som ser litt "suspekt" ut,
bør montør/entreprenør ta kontakt med vedkommende som har tegnet den
for å spørre. Et konkret eksempel var det med å bygge gulvvarme ment for
gatearealet inn i bygget. Var dette på grunn av en kommunikasjonssvikt eller
feil på tegningen?

En annen viktig faktor er at brukeren, NTNU, ikke kunne bestemme
seg for hvem som skulle inn hvor. Nye romprogram og omrokkeringer
opplevdes som problemskapende for både Statsbygg, rådgiverne og de
utøvende helt til ferdigstillelse av del 2.

4.7.2. Hva er bygnings- og WS-teknisk utvikling, og hvordan tar den form?
Den mest framtredende faktoren for endring fra del 1 til del 2 er at hele
konseptet minker i omfang. I det opprinnelige idégrunnlaget blir det
fremhevet at:

"For uten å være en tradisjonell landskapsarkitektonisk
komposisjon legger planene for utbyggingen opp til et kvantita-
tivt-kvalitativt organisasjonsmønster. Dette imøtekommer

26intervju i firmaet Erbe AS s. 7

27lntervju med Bjørn Herje i Ventilasjonsentreprenørfirmaet Hamstad
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kravet om en funksjonell struktur med maksimal fleksibilitet,
samtidig som bebyggelsen på hvert trinn vil virke som et
avsluttet hele. Bygningene er gruppert omkring et gågatenett,
som ved videre utbygging vil danne et kvadratisk gatenett med
nettstørrelse 100 meter, som tilsvar er Oxford og Trondheims
gamle bysentrum. "28

Tidsbruken er også en viktig faktor. Dragvoll ble påbegynt tegnet i 1968-69.
I bygningskroppen er ingenting endret. Å opprettholde det bygningsmessige
konseptet var en hemsko for å følge en tidssriktig utvikling, spesielt på
WS-siden. Føringsveiene for de tekniske systemene ville i dag trolig ha
vært anneledes, systemenes kapasitet likeså. Imidlertid klarte man å fa inn et
moderne og tidsriktig kommunikasjonssystem og man greide likeså delvis å
oppdatere varme og ventilasjonssystemene. Vi ser derfor at både prosjekte-
ringen og selve bygget er et kompleks av begrensende og mulighets-
skapende faktorer.

Hvilken betydning byggeforskriftene som kom i 1987 har hatt for de
endringer som har funnet sted, er noe uklart. Sprinklingsanlegg og røyk-
ventilering er de to eneste tiltakene som spesifikt er kommet til grunnet
forskriftsmyndighetenes pålegg.

Produktutvikling har etter arkitektens uttal else vanskeliggjort
kopieringen av del 1. I dag brukes andre tekniske løsninger, men på
Dragvoll ble det gjort utstrakt bruk av produkttilpasning. I økonomisk
lavkonjunktur-perioder oppfattes det som tryggere å holde seg til kjente
løsninger, rommet for kreativitet blir mindre. Han tror at standardisering
kommer i økende grad, mye på grunn av erstatningsrettslige forhold.29

Utviklingen i Dragvollutbyggingen handler i høy grad om et
kompleks av normative, kommunikative, forhandlingsorienterte, juridiske,
tidsmessige og erfaringsbaserte faktorer. Det kan med andre ord være
vanskelig å skille ut årsaker til tekniske endringer. Likevel skinner det
gjennom en understrøm av teknisk utvikling. Denne taes opp av respektive
bransjer og malen for installasjoner endres. Dette synes å skje uten at

28statsbyggs presentasjonsbrosjyre for Universitetssenteret på Dragvoll, s. 5.

29lntervju med arkitekten i Byggekunst nr. 3/94. s. 176
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løsningene nødvendigvis er å gjenfinne i byggeforskriftene. Eksempler på
dette er valg av system for varmegjenvinning og sløy fingen av bruk av
omluft.

4.7.3. Varme og ventilasjon - bedrede vilkår eller en oppkomling til besvcer?
WS-bransjen har opplevd økt faglig betydning de siste ti årene. Internt i
WS-bransjen kan vi spore problemer som handler om kompetansestrid.
Generelt i mitt datamateriale påpeket mange av bransjens aktører at useriøse
fagfeller ødelegger bransjens rykte. Bransjeinternt er det ønske om klarere
regel- og standardiseringsverk. Det virker på en måte som om WS-faget har
vanskelig for å synliggjøre seg - til tross for fagets økte status.

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad teknisk utvikling har hatt
betydning for de valgene som er foretatt under utbyggingen av Dragvoll.
Her er det flere ting å merke seg. Da klarsignalet for videreutbygging kom i
1989, ble det 15 år gamle anbudsmaterialet forkastet, og ny prosjektering
tok til. Det het at teknisk utvikling og endret arealdisponering var hovedår-
sakene. Det viste seg at også erfaringer fra bruk og drift av det eksisterende
bygget hadde stor betydning. Deler av det tekniske anlegget var så slitt at det
måtte skiftes. Bygging av del 2 og utbedringer på del 1 foregikk parallelt.
Blant annet hadde spørsmålet om energiøkonomisering kommet på
dagsorden. Videre forelå den byggetekniske befaring fra 1981. En ytterligere
faktor var brukerundersøkelsen som var foretatt i perioden 1981-1985.
Samlet ga disse innspill til ENØK-forslagene.

Begrepet energiøkonomisering har vært nært knyttet til W S -
bransjen. Det er på mange måter misvisende å hevde at ENØK er et
spørsmål om VVS. Begrepet har vært brukt på en forvirrende måte, ofte
synonymt med sparing av energi. Energiøkonomisering er imidlertid et
flerfaglig emne. Innemiljø er en sentral del av energiøkonomiserings-
begrepet. Det handler om termisk, atmosfærisk, akustisk og aktinisk miljø,
dvs. blant annet om fukt, isolasjon, forurensinger inne og ute, renhold,
husstøvmidd og oppvarmingssystem for å nevne noe. Tiltak for energiøko-
nomisering innebærer langt mer enn å regne på antall kubikkmeter luft og
kostnadene ved oppvarming.

103



Kapittel 4

Oppsummeringsvis kan vi påpeke flere forhold. I resultatet slik det
framstår i 1993, har del 1 og del 2 en rekke likheter når det gjelder VVS-
tekniske løsninger. Del 2 har også noen løsninger som ikke finnes på del 1.
Både endringer fra del 1 til del 2 og foretatte utbedringer på del 1 ser vi at
har sammensatte årsaker.

Under prosjekteringen vektla arkitekten en fleksibel bygningskropp
for å muliggjøre tilpasninger og endringer. Det er klart at det lå mange
estetiske vurderinger til grunn for at Dragvoll ble utformet slik byggene
fremstår i dag. Seiv om hele prosjekteringsgruppen ble ansatt samtidig, la
arkitekten på mange måter premissene. Riktignok ble de tekniske installa-
sjonene tatt hensyn til helt fra starten. Prioritering av innemiljø blir foretatt
på bekostning av energisparingsverdien. På de foretatte VVS-tekniske
endringene er det innemiljøfaktoren som prioriteres, også på bekostning av
energisparing. Siden prosjekteringen ble gjort for 25 år siden, setter den
klare begrensinger for VVS-tekniske forandringer. Dette handler spesielt om
kanalføringenes tilmålte plass.

At WS-har styrket sin faglige profil, har ikke bare møtt positive
reaksjoner internt i byggebransjen. Selvsagt er dette et spørsmål om
økonomi, men det er også andre forhold som ligger til grunn. I intervjuet
med byggekunst far arkitekten følgende spørsmål om VVS på Dragvoll:

"Hvordan har dere mestret WS? I motsetning til mange andre
bygg som er fulle av synlige kanaler, ser man ingenting av slikt
på Dragvoll."

Svar:
"Vi har våget fortsatt å utnytte bceresystemet, med den plass-
krevende, firedelte søylekonstruksjonen. Disse konstruktive
elementene skjuler jo det meste av tekniske føringer, og gir
korte forgreininger slik at bygget er spart for kanaler som
strekker seg gjennom konstruksjonene. "30

Sitatet illustrerer arkitektens holdning til WS-som en helt klart uestetisk
komponent. Både ordvalget i spørsmålsstillingen og svaret gitt av arkitekten
bak Dragvoll del 2, fremhever en forståelse av at WS-anlegg er stygge. For

30Op.cit. (note 30) s. 175
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arkitekten er tekniske installasjoner et problem som kan ødelegge estetikken.
Å mestre WS er muliggjort ved å skjule kanalføringene.

Uten overdrivelse kan vi si at WS-faget har styrket sin posisjon i
byggesaker de siste 10 årene. Av årsaker som nevnt foran i dette avsnittet,
har kostnadene til VVS-tekniske installasjoner økt markant i denne
perioden. Samtidig hevder WS-rådgiveren at det økonomisk sett var mer
lønnsomt å å være kreativ på 1970-tallet enn det er idag. Betyr dette at
Dragvoll-prosjekteringen hadde avanserte WS-tekniske løsninger til 1970 å
være? Hvis en vektlegger byggherres uttalelse om at Statsbygg ikke bygger
utover forskriftene, blir svaret nei. Går vi så videre, så har tidsintervallet
utvilsomt hatt betydning for WS-installasjonene som er benyttet på
Dragvoll. På den ene siden tegnes det et bilde av Dragvoll som et bygg med
en solid grunnstruktur. Mye på grunn av god tid til planlegging og
prosjektering for utbyggingen av del 1. Bygningsstrukturen kan nok ha vært
så fleksibel at det har vært enkelt å videreføre konseptet i del 2 atten år
senere. WS-teknisk har det vært utskiftinger på grunn av nye krav i tiden.
Ifølge arkitekten var også dette forutsett under prosjekteringen.31

På den andre siden er det lett å se at bildet av soliditet i betydningen
på høyde med framtidige krav, kan slå sprekker. For eksempel er ingeniøre-
ne av en annen oppfatning enn arkitekten. VVS-ingeniøren legger vekt på at
føringsveiene både er trange og lite fleksible. Økte luftmengder er stedvis
umulig å få til på grunn av kapasitetsproblemer, stedvis vil det medføre
støyproblemer. I dag ville man for eksempel heller aldri ha kjørt ventila-
sjonsanleggene direkte i betongkonstruksjonen - seiv ikke med støvbindende
behandling av betongelementene. Istedet ville man valgt blikk-kanaler, noe
som er langt vanligere idag, og som trolig ville ha bedret luftkvaliteten.

4.7.4. Statsbygg og ENØK
En vanlig betraktning i ENØK sammenheng er at energi er et middel til å nå
et mål. Dette målet er miljø. En slik vinkling fremhever at energiøko-
nomisering er resultatet av en totalvurdering av et bygg.

31 Jfr. forprosjektrapporten til del 2
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Energiøkonomiseringstiltak kan vel egentlig ikke tilbakespores til at
Statsbygg er byggherre. Statsbygg følger forskrifter som de fleste andre. Det
er lite i mitt eksempel som tyder på at de er i forkant og går foran som et
godt eksempel. Prosjektskissen forelå på forhånd relativt detaljert fra
arkitekten. Byggherren startet med å forespørre et prosjekteringsteam om
oppdraget. Denne gruppen fikk et nokså fritt spillerom i første prosjek-
teringsfase. I del 2 (fra 1989) kan det tyde på at Statsbygg strammer noe inn
økonomisk. Rådgivere forteller om avslag på flere forslag i denne perioden,
noe som er omtalt ovenfor. I selve byggeperioden på del 2 kjørte Statsbygg
en stram økonomisk linje. Byggeledelsen i Trondheim hevder å ha hatt liten
reell beslutningsmyndighet i saker som impliserte økonomi. Tekniske
endringer som skjer i løpet av hele byggeperioden ser ut til å dreie seg om
faglige trender samt erfaring fra bruk og drift og bygningsteknisk slitasje.
Forskriftsendring kan påvises som årsak ved et par foretatte endringer.

Etter ferdigstillelsen har Statsbygg aldri etterspurt separate drifts-
resultater om energiforbruket for Dragvoll.32 Slik har de heller ikke vurdert
energibruk og innemiljø i ettertid. I forbindelse med ferdigstillelsen av del 2,
utgav Statsbygg en presentasjonsbrosjyre over Universitetssenteret på
Dragvoll. Energiøkonomisering er ikke nevnt med et ord. Derimot er
kunstnerisk utsmykning og glassfasaden omtalt i rikelig monn. Utbygger
vektlegger estetikk og modernitet når Dragvoll blir presentert. Dersom
energiøkonomisering hadde vært nevnt, ville jeg tatt det til inntekt for at
byggherren så valg av løsningene som prestisjefylte. Imidlertid er innemiljø
viet et lite avsnitt:

"For å sikre et godt inneklima i lokalene er det tatt hensyn til
såvel materialvalg, bygningsutforming, renhold og utforming
av de tekniske anleggene. "33

Sannheten i denne uttalelsen kan nok diskuteres slik bygget framstår i 1996.
Mange av mine informanter har hevdet at å kjøre ventilasjonsluften i
betongelement, er intet mindre enn (inne)miljømessig katastrofalt. Driftsav-
delingen har påpekt at rengjøring av ventilasjonsanlegget vil være så

32Op.cit (note 7)
33statsbyggs presentasjonsbrosjyre av Dragvoll del 2 (s. 16).
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kostnadskrevende at en like gjeme kan innstallere et nytt anlegg. Snakker en
med de som utfører det daglige renholdet, far man dessuten en forståelse av
at byggene og kontorinstallasjonene tvert imot er vanskelige å holde rene.

Poenget er ikke at Statsbygg ikke har foretatt energiøkonomiserende
tiltak. Spørsmålet er heller; hvor bevisst og høyt prioritert har satsingen på
ENØK vært i dette bygningsarbeidet?

ENØK-begrepet kom sterkere inn på 1980-tallet. Bruken av begrepet
ENØK-tiltak kan problematiseres i forhold til Dragvoll-eksemplet. Til en
viss grad skyldes de utbedringene som er foretatt på del 1 slitasje og er da å
plassere i kategorien vedlikehold. Ut fra avsnittet om tekniske installasjoner
kan tekniske kompetente lese at ENØK har spilt en viss rolle. Poenget er at
trykksaken ikke vier dette særlig uttalt oppmerksomhet. Beskrivelsen
vektlegger heller arkitektur og fysisk struktur. Hvorfor markedsfører ikke
Statsbygg energiøkonomisering i dette prestisjebygget? I denne omgangen
må spørsmålet stå ubesvart.

4.8. Hva forteller dette eksemplet?
Det er på det rene at det skjedde tiltak med energiøkonomiserende effekt på
Dragvoll. De valgte løsninger for oppføringen av del 2 og utbedringene på
del 1 forteller at både energisparing og innemiljøfaktorer ble viktigere enn
det hadde vært da del 1 ble bygd. Det er også flere forhold som etterhvert
peker i retning av at innemiljø ble viktigere og at energisparingsmotivet
tones ned. Det er imidlertid tvilsomt at byggherren, Statsbygg, kan tildeles
æren for det. WS-teknisk rådgiver, driftsavdelingen og brukerne sine
erfaringer med bygget spiller en større rolle for ENØK-tiltakene.

Utgangshypotesen om at norsk ENØK-politikk, realisert via teknolo-
gisk og kunnskapsmessig utvikling, kan leses i foretatte valg under
Dragvollutbyggingen får ikke udelt støtte.

Faktorene som har formet Dragvoll er flere. Forskriftsendringer,
brukerbehov, ny teknologi, ENØK-forståelser og økonomi er de mest
framtredene. Disse har på ulike måter og med skiftende vekt berørt forholdet
mellom byggherre, prosjekteringsgruppen, de utøvende og sluttbrukerene.

Resultatene kan summeres som ulike kontroverser. Mellom byggherre
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og de engasjerte firmaene har det i første rekke dreid seg om oppfatninger i
forholdet mellom pris og kvalitet.

Mellom yrkesgruppene som har stått for planlegging og oppføring
firmer jeg en kontrovers rundt estetikk, funksjon og kvalitet. Spesielt gjelder
dette mellom arkitekter og WS-fag.

Videre ser jeg krav om at bygget skal tilpasses flere endrede behov
underveis i disse 25 årene. Et av behovene gjelder den bygningsmessige
fleksibiliteten som i noen henseende har blitt ivaretatt, og i andre tilfeller
ikke. F. eks. får jeg uttalt oppfatninger om at luftbehandlingssystemene ikke
gir rom for økt kapasitet. Bygningsmessige tilpasninger til endrede
brukerbehov gjelder også erfaringer med driften av de tekniske anleggene,
renhold og komfortrelaterte krav fra sluttbrukerne.

Disse substansfunnene har faktorer som handler om jus, erfaringer,
kunnskap, politikk og økonomi. De to faktorene som har hatt størst
innflytelse er teknisk utvikling og forskriftsapparatet, riktignok hver for seg.
VVS-teknisk utvikling er langt mer enn det som synliggjøres under avsnittet
W S i byggeforskriftsendringer. Normene som råder i bransjen, danner i
større grad grunnlaget for utførte tekniske forandringer på Dragvoll.
Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet har også kommet med innspill til
luftkvalitet og andre miljøfaktorer.

Resultatene kan deles inn i fire forhandlingsarenaer. En arena er
forholdet mellom byggherre og de utøvende. Her handler det mye om å
vurdere pris opp mot kvalitet. De utøvende står her i forhandlingsposisjon
og må overbevise byggherre om verdien av å satse på de løsningene som blir
foreslått.

De to profesjonelle aktørene som har hatt størst innflytelse på de
WS-tekniske systemene foruten VVS-rådgiveren, er arkitekten og
Statsbygg. Det er ingen tvil om at når man beholdt den arkitektoniske
prosjekteringen fra slutten på 1960-årene, har det sått begrensende rammer
for tekniske installasjoner. Statsbygg har på sin side lagt økonomiske
argument til grunn for sine prioriteringer.

Dersom vi isolerer samarbeidet mellom WS-teknisk rådgiver og
Statsbygg fra resten av de involverte i denne byggesaken, er det på sin plass
å sette et kritisk søkelys på samhandlingen. På den ene siden kunne en
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forvente at rådgiver i større grad forsøkte å rådgi (les: presse) Statsbygg ved
å argumentere med nytenkning, i tråd med energi- og miljøpolitiske
målsettinger.

Statsbygg sin utøvende byggevirksomhet kan synes å være i
mangelfullt samsvar med statlig ENØK-politikk. Statsbygg hadde økonomi
til å utrette mer på Dragvoll, og de hadde teknisk ekspertise for hånden.
Satsingen på ENØK virker lite bevisst og må heller tilskrives understrøm-
men av bransjeinterne normer. Dette "løfter" VVS fram og plasserer
byggherren som tilbakeholden. En kan bare spekulere i årsaker til at
Statsbygg ikke synes å følge uttalt statlig ENØK-politikk.

Neste arena er forholdet mellom de utøvende, her vektlagt som
forhandling eller tautrekking mellom estetikk og kvalitet, men også mellom
ulike typer kvalitet. Mest nærliggende er forholdet mellom arkitekt og VVS-
rådgiver. Er WS-anlegg stygge? Hvordan hanskes med uestetiske men
nødvendige bygningskomponenter? I Dragvoll-eksemplet la prosjekteringen
med betongsøyler (utført av arkitekter i 1969-1970) klare føringer på W S -
anleggene. Innenfor de mulighetene som fantes for VVS, er det nok riktig å
si at brukerne, generell ENØK-fokus i samfunnet og ny teknologi var tre
viktige faktorer som støttet VVS-fagets interesser. Med henblikk på ulike
typer kvalitet er det først og fremst prioriteringer mellom kommunikasjons-
systemer (data) og VVS som er av interesse. Mønsteret synes, kanskje ikke
så overraskende, å være at data får høy prioritet på 1980- og 1990-tallet.

Stikkord for den tredje arenaen er produktutvikling - standardisering
versus innovasjon. Produkttilpasning er nok det mest dekkende begrepet for
dette caset. Innovasjonsraten er ikke særlig høy på produkt eller systemnivå.
Tilpasning skjer på to måter. Det ene er bygningsmessig harmonisering
mens det andre forholdet gjelder tilpasning etter rådene byggetekniske
normer. De eneste tilkomne krav i løpet av Dragvollutbyggingen, synes å
være av brannhensyn.

Jeg har gjennom hele dette kapitlet tilkjent brukerne av bygget en
sentral rolle. Både i prosjekterings- og byggefasene sto utbygger overfor en
brukergruppe som endret oppfatning om plassering av de forskjellig enheter.
Dette er nok en helt vanlig situasjon i slike byggeprosjekt, men ikke mindre
problemskapende av den grunn. Etter at del 1 var tatt ibruk, dannet også
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erfaringer med bruken (både av kontorer, serviceinstanser og teknisk drift)
viktige innspill til utbyggeren. Disse bidro helt klart til revideringer både til
bygging av del 2 og utbedring av del 1. Forhandlinger med brukerene er slik
den fjerde arenaen.

På hvilke måter har tid hatt betydning for dette byggeprosjektet? Både
behovet for å endre prosjekteringen av del 2 og ombyggingen av del 1, kan
ses i lyse av tidsspennet på 25 år. Behovene har endret seg. Dette gjelder
plassbehov for de menneskene som Dragvoll skulle huse. Det gjelder også
tekniske behovsendringer. At plassbehovet endres, fremgår tydelig av
reduksjonen i byggeareal, som er redusert med 90 %. De tekniske
endringene, foretatte tekniske forandringer og forskriftsendringer kan også
betraktes i lys av det tidsspennet som utbyggingen har tatt. Samtidig slites
anleggene, og man skaffer praktisk erfaring med bruk og drift. Dette gjør det
lettere å peke på behov for andre løsninger. Dragvoll-eksemplet minner også
om at det kan være vanskelig å huske hva som ble gjort for 20 år siden. Å
bygge ut fra gamle tegninger og tildels mangelfulle tegninger ble et
problem.

Flere av informantene som jeg har latt uttale seg i dette kapitlet,
hevder at det var lettere å få betalt for nytenkning da del 1 ble prosjektert.
Strammere tidsfrister setter krav til økt effektivitet, heter det. Dette mener
altså flere har som konsekvens at produkttilpasning hyppigere blir brukt. Tid
kan derfor også ha hatt en negativ effekt på innovasjon.

I sum firmer jeg at Statsbygg har vektlagt ENØK mindre enn det jeg
hadde forventet. Ikke minst skyldes dette at foretatte ENØK-tiltak må
tilskrives andre forklaringsfaktorer enn bevisst politisk oppfølging fra
statsbygg.

Eksemplet Dragvoll gir i hovedsak støtte til min hypotese om at VVS-
bransjen benytter et konservativt design framfor å prioritere nyskapning.
Dette henger sammen med trange økonomiske rammer, men det er ingen
tilstrekkelig forklaring. Det er vel rimelig å forvente faglig engasjement og
pådriveri for å få bruke faget sitt? Om så har vært gjort, kan det vanskelig
spores i mitt datamateriale.

Et relevant spørsmål i denne sammenhengen er hvor typisk utbyggin-
gen av Dragvoll er for VVS-bransjen. Dragvoll har en spesiell historie.
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Konfliktlinjene mellom de profesjonelle aktørene kan skrive seg fra det
faktum at Dragvoll har en lang, to-trinns prosjekterings- og utbyggingstid.
Premissene for bygget er langt på vei lagt gjennom den danske arkitektens
forprosjekt.

Et annet forhold er hvilken rolle erfaring med drift og bruk har for de
utførte endringene. Jeg har konkludert med at brukerundersøkelsen og
teknisk befaring har hatt betydning. Samtidig er det tydelig at resultatene av
disse er i samsvar med WS-bransjens endrede normgrunnlag. Derfor kan
man anta at det er teknisk utvikling som har hatt overveiende innflytelse.
Dette peker heller på normative endringer innen faget generelt enn at det ser
ut som at de involverte firmaene i dette prosjektet har vært spesielt
pågående. Setter man så teknisk utvikling opp mot brukernes rolle i behovs-
evalueringen, åpner det opp for et nytt spørsmål. Hvor stor betydning
tillegges arbeidsmiljø og trivsel? For Dragvoll firmer vi ingen konsekvensa-
nalyser for sluttbruker ved å fremsette alternative løsninger.

Med bakgrunn i denne gjennomgangen av et konkret case, avspeiler
det seg tre problemområder i forholdet mellom statlig ENØK-politikk og en
bransje som VVS. Disse er:

* En politisk: er ENØK-politikken tydelig nok? Blir politikken
fulgt opp, det vil si translatert eller oversatt til industrielt
gjennomførbart arbeid?
* En kunnskapsmessig: blir ENØK forstått?
* Enpraksis-relatert: lar ENØK seg gjennomføre?

Flere av de sentrale spørsmålene som denne eksempel studien reiser,
analyserer jeg grundigere utover i avhandlingen. Resten av arbeidet vil være
sentrert rundt disse tre temaene, riktignok med ulik vekting i de forskjellige
kapitlene. Mens jeg her konkluderer med at Statsbygg ikke synes å følge
norsk energi- og miljøpolitikk i imponerende grad, spør jeg i neste kapittel
om ENØK, slik begrepet blir fremmet fra politisk vinkling, er tydelig nok
uttrykt. Blir de politiske signalene fanget opp og translatert til industriell
aktivitet? Blir virkemidlene tatt hensyn til? Dette blir grundigere tematisert i
neste kapittel (5).

Fra en kunnskapsdimensjon er det relevant å spørre om budskapet om
ENØK blir forstått og spredt - og på hvilke måter blir det spredt? Det er
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tema for kapittel 6.
Flere av mine informanter i Dragvollcaset framhevet at det har vært

en del mindre konflikter og tautrekninger underveis i prosjekterings- og
byggearbeidet. Dette blir oppfattet som naturlig og på ingen måte dramatisk,
men det reiser viktige spørsmål om hva slags beslutningsprosess vi her står
overfor. Hva skjer når ulike firma, og forskjellige faggrupper skal
samarbeide om å lage et bygg? Er det trekk ved beslutningsprosessen som
kompliserer hensynet til ENØK? Disse spørsmalene er imidlertid tema for
kapittel 7.

Både fra politikk og fra kunnskapsutvikling kan veien til
praksis være vanskelig å realisere. I kapittel 7 skal vi se nærmere på noen
viktige sider ved det praktiske arbeidet. Er det noen typer "oversettelses-
problem" (translasjon) som er framtredende? Først skal vi imidlertid se
nærmere på ENØK-begrepet.
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I dette kapitlet følger jeg ENØK-begrepets betydningsinnhold over noen tid.
Jeg identifiserer aktører og nettverk som bidrar til å gi begrepet et innhold.
Konkret presenterer jeg ENØK fra tre vinkler: en politisk, en vitenskapelig
og som objekt innenfor konstellasjonen yrkeserfaring, yrkespraktikk og
markedspreferanser. Denne tredje vinklingen er basert på hoveddelen av
mitt datamateriale og omfatter rådgivere samt entreprenører, leverandører og
produsenter. For dette kapitlet ligger hovedtyngden likevel på det politiske
bidraget. Delproblemstillingene er tre: For det første å identifisere endringer
i ENØK-begrepets betydning og for det andre finne årsakene til at begrepet
ENØK forandrer innhold. Dette vil jeg gjøre gjennom å analysere relevante
stortingsmeldinger. Dernest spør jeg hvordan problemforståelsene gir seg
utslag i valg av statlige virkemidler. Jeg forventer at konstruksjonen av
norsk ENØK-politikk vil gjenspeile aweininger mellom tre
problemforståelser: teknologiske energisparingsmuligheter, økonomisk
optimalisering og miljøhensyn.

Som analytisk rammeverk bruker jeg begreper fra sosial konstruksjon
av teknologi (SCOT) og translasjonstilnærmingen (TT). Fra SCOT henter
jeg begrepene fortolkningsmessig fleksibilitet, relevante sosiale grupper og
jeg ser på hvordan problemkonstituering (retorikk eller re-defmering av
problem) foregår. På bakgrunn av iverksatte politiske programmer vil jeg
dessuten se nærmere på hvilke planer og interesser (scenarier) offentlig
politikk har for aktører og for hvilke aktører (innrulleringsstategier og
rolledistribusjon). Til dette benytter jeg en translasjonsteoretisk tilnærming,
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også kalt aktørnettverksperspektiv.
Målsettingen med å kombinere SCOT og TT er å få fram dynamikken

i statlig ENØK-politikk og dens virkning på målgruppene. Translasjons-
perspektivet bidrar slik med en mulig analytisk handtering av forholdet som
gir SCOT-begrepene et innhold. Perspektivet peker på hvordan scenarier
skapes, og på de forhandlingene som foregår på denne arenaen. Dersom
forhandlingene resulterer i en form for løsning, sier vi at det oppstått en
lukning eller stabilisering av problemoppfatningen. Imidlertid kan nye
innspill re-åpne og slik destabilisere forståelsen eller kontroversen.

Begrepet energiøkonomisering betyr at en skal anvende energi på en
økonomisk optimal måte. Den overordnede miljøpolitiske målsettingen er å
stabilisere og helst redusere energiforbruket i fastlands-Norge. Sparing er
helt klart en sentral målsetting. Likefullt går forbruket opp. Begrepet
energiøkonomi lar seg ikke uten videre dele inn i teknologiske, vitenskapeli-
ge og politiske komponenter. Derfor er litteraturen om sosial konstruksjon
av teknologi (SCOT) relevant for å dekonstruere det, seiv om det ikke
refererer til et konkret artefakt eller en definert teknologisk kunnskapsbase.
Bruken av SCOT og translasjonsperspektivet (TT) innebærer her å studere
teknologi på et trinn som kommer forut for teknologisk stabilisering jfr.
begrepet "technology in the making" (Latour 1987). Dette åpner opp for
muligheten til å gå inn i konstruksjonsprosessen1 som har skapt begrepet
ENØK.

Sharon Beder (1991) har kritisert SCOT-litteraturen for ikke å trekke
inn maktperspektivet i analyser av hvordan teknologi etterhvert oppnår et
stabilt design eller vitenskapelig innhold. Lukning kan forekomme på ulike
måter og Beder hevder at makt er en effektiv lukker. Den politiske
behandlingen av ENØK skifter fra sparing til å se på kostnadsreduksjon i
bredere forstand. Miljøforståelsen beveger seg fra ytre til indre miljø og fra
økonomisk gevinst til flere former av gevinst; helse, (bredspektret) miljø og
sikkerhet (HMS). Det er imidlertid vanskelig å se klare maktposisjoner
innenfor dette bildet. Seiv om det er nokså klart at offentlige virkemidler

'En definisjon på sosial konstruksjon er hvordan aktøreres interesser, deres handlinger og
resultater av disse handlinger og interesser viser seg i institusjonalisert praksis.

114



Energiøkonomi - gjenstand for dialog eller kontrovers?

bidrar til å definere hva ENØK er, så er også de offentlige aktørene avhengig
av informasjon og påvirkning fra aktører fra industri, næringsliv, utdanning
og andres erfaringer med ENØK.

Kapitlet er organiserer! på følgende måte: Først illustrerer jeg
kompleksiteten i ENØK med et eksempel. Deretter tar jeg for meg
stortingsmeldinger som omhandler energiøkonomisering. Jeg er på utkikk
etter skifter i norsk ENØK-politikk. I siste del setter jeg søkelys på hvilke
prosesser som synes å ligge bak den sosiale konstruksjonen av ENØK.
Hvilke relevante sosiale grupper bidrar og er det mulig å spore noen
tekniske "kjerner" i konstruksjonen av begrepet? Hvordan synes ENØK-
begrepets nedslagskraft i VVS-faglig industri å arte seg?

5.1. Sparing av energi eller ødsling med helse?
Under overskriften "Knekket av innemiljø" beskriver artikkelen i Adressea-
visen 24. oktober 1995 årsaken til at en lærer blir erklært ufør etter 4 års
tilsetting på en nybygget skole i Klæbu kommune utenfor Trondheim:

"(..) Våren 1990 måtte hun redusere til halv stilling, året etter
ble det også konstatert astma og kronisk forsnevring i lunge-
ne. "2

Årsakene til sykdom lar seg ikke uten videre identifisere.
"Lærerne snakket mye seg imellom om luftkvaliteten på skolen.
Svie i øynene ble vanlig, nye lærere fikk problemer de aldri før
hadde merket noe til. (..) Etterhvert begynte massive sykdoms-
problemer å plage Torild. Først kronisk bihulebetennelse,
etterhvert også kjemisk allergi, eksem, kronisk rhinitt med
stadig rennende nese. "3

I artikkelen blir det hevdet at denne læreren var spesielt utsatt. Hun arbeidet
mye på ettermiddag og kveldstid. Da var ventilasjons-anlegget slått av.
Tiltakene som etterhvert ble foreslått for å bedre forholdene ved skolen var

2Adresseavisen 24. oktober 1995 s. 10

3lbid

115



Kapittel 5

av både teknisk og ikke-teknisk art. Disse var mer ventilasjon, lavere
innetemperatur, grundigere renhold, upusset mur skulle dekkes og døren til
kopirom skulle holdes lukket.

De synlige aktørene i dette eksemplet er i hovedsak lekfolk,
medisinere og jurister som konstaterer sykdom og erstatningskrav.
Bygningsaktører og byggherre, kommunen, er ikke representerte. W S -
bransjen bringes indirekte på banen gjennom ventilasjon. Hva er årsakene til
fysiske reaksjoner som kommer av opphold innendørs? Handler det om
bygningsmaterialer eller kunne sykdom vært unngått kun ved bedre
ventilasjon? Som vi skal se senere i dette kapitlet er mer og bedre ventilering
en løsning som ofte fordrer mer energi.4 Dersom målsettingen er sparing av
energi kan økt ventilering derfor vanskelig forsvares.

Eksemplet fra Klæbu skole illustrerer ENØK som en kombinasjon av
energi- og miljørefleksjoner. ENØK har idag dette betydningsinnholdet for
en rekke fagfolk innen byggebransjen. Like fullt har hvert fagområde sine
avgrensede oppgåver for å realisere en miljøriktig energibruk i bygninger.
Politisk sett har ENØK hatt ulike betydninger i flere tiår. De politiske
løsningsforslagene til å handtere energiøkonomisering på en miljøvennlig
måte har også vært skiftende.

5.2. Miljø og kostnad
I dette avsnittet har jeg valgt å konsentrere meg om den rekke av stortings-
dokumenter som eksplisitt behandler ENØK og handlingsvalg for å
stimulere til energiøkonomisering.5 Sammenlikning mellom disse dokumen-
tene, med vekt på både stabilitet og endring, gir et godt grunnlag for å
identifisere hovedtrekk ved norsk ENØK-politikk. Etterhvert vil jeg også
forsøke å identifisere aktørgrupper som bidrar til at begrepsforståelsen
endres.

4Se blant annet Stortingsmelding nr. 37 (1984-85) s. 29 og kap 4

5 Det dreier seg om følgende dokumenter:
NOU 1975: 49 Om tiltak for energiøkonomisering
St. meld. nr. 42 (1978-79) Om energiøkonomisering
St. meld. nr. 37 (1984-85) Handlingsplan for energiøkonomisering
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Hva SCOT-tilnærmingen kaller fortolkningsmessig fleksibilitet kan
være et nyttig begrep for å gripe slik endring. Trevor Pinch og Wiebe Bijker
(1987) analyserer årsaker til at lukning skjer eller at et design eller en
forståelse blir dominerende i en gitt periode. Med sykkelen som eksempel
identifiseres aktørene som sosiale relevante grupper. At sykkelen får et
relativt stabilt design forklares med at aktørene har ulik forhandlingsstyrke
og at en gruppe vinner. Slik framstår teknologisk endring som et resultat av
sosiale interesser. Hvordan skjer lukning og re-åpning av kontroverser?
Lukning kan ifølge litteraturen skje via redefinering av problemet, gjennom
tap av interesse, gjennom tvang, gjennom konsensus, gjennom forhandling
eller via enighet om sakens "fakta" (Pinch og Bijker 1987, Beder 1991).

Translasjonsperspektivet (TT) analyserer hvordan nettverk dannes,
vedlikeholdes og brytes. Disse er utvikling av visjoner, rollefordeling
mellom aktører og innruUering av nye aktører (Latour 1987). Her er det først
og fremst viktig å skaffe seg støttespillere for sin interesse. Innrulleringen
kan ha flere innfallsvinkler og behøver ikke være harmoniorientert. Tvang
og konflikter kan i like stor utstrekning være bakgrunn for innruUering.
Prosessen kan slik destabiliseres og ideen, eller her begrepet, kan bli en
arena for apen diskusjon. Det er nødvendig å stabilisere et nettverk for å
lukke den fortolkningsmessige fleksibiliteten av begrepet.

ENØK-politikken i Norge er en del av en internasjonal trend i retning
energieffektivisering. Det er velkjent at energi spiller en nøkkelrolle i
moderne samfunn som har gjort seg avhengig av et høyt energiforbruk. Etter
olje-krisen i 1973 fikk størrelsen på energiforbruket i vestlige industriland,
Norge inkludert, betydelig politisk og forskningsmessig oppmerksomhet.
Umiddelbart etter oljekrisen sto direkte energisparing i fokus. Det
energipolitiske området som internasjonalt betegnes som "energy conser-
vation", er siden blitt mer sammensatt. Hovedargumentene for å påvirke
energiforbruket gjennom politiske tiltak kan likevel grovt sett deles i tre
hovedtyper:

1. energisparing, dvs. reduksjon av energiforbruket som

St. meld. nr. 61 (1988-89) Om energiøkonomisering og energiforskning
St. meld. nr. 41 (1992-1993) Om energiøkonomisering og nye fornybare energikilder
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overordnet mål. Dette har, kanskje noe overraskende, i stor
grad vært en teknologisk målsetting. I internasjonale teknologi-
miljøer kan vi observere en slags energieffektiviserings-
bevegelse. Den er opptatt av å argumentere for en langt bedre
utnyttelse av foreliggende teknologiske muligheter, og det
settes det fram ganske dramatiske påstander om mulighetene
for og potensialet i endringer i energiforbruket (Lutzenhiser
1990).
2. økonomisk optimalisering av energiforbruket, dvs. en
økonomisk motivert og vurdert energieffektivisering,
3. miljømålsettinger, knyttet til det forhold at produksjon og
forbruk av energi på ulike måter påvirker det ytre miljø, for
eksempel gjennom utslipp av CO2 og NOX.

Miljømålsettingene knyttes ofte til energisparing. Typisk i så
måte er en rapport fra Worldwatch Institute som hevder at
"Improving worldwide efficiency by 2 per cent annually would
keep the world's temperature within 1 degree Celcius of current
levels" (Flavin og Durning 1988:57).

Miljømålsettingene er imidlertid bredere enn dette. Betydningen av disse tre
argumentene har varierert, over tid og mellom land. De er imidlertid en
mulig nøkkel til å analysere politikk-utvikling på energiområdet.

Energiforbruket innenfor OECD-området er betydelig redusert de
senere årene. Det skyldes bare i liten grad energispareprogrammer (Schipper
1987: 538-548, Lofstedt 1993:10-15, 33-36). Den generelle teknologiske
utviklingen og lønnsomheten ved energieffektivisering ser ut til å være langt
viktigere. Evalueringer av norske tiltak er mer positive, men de ski Iler seg
ikke vesentlig fra det internasjonale bildet. Også i Norge er det for øvrig
bred enighet om at det fortsatt eksisterer et betydelig potensial for
økonomisk lønnsom energieffektivisering (Jervan m. fl. 1982, Borg m. fl.
1986, Ljones 1991, 1992 og 1993).6

bør bemerkes at undersøkelsene gjennomgående legger stor vekt på måleproblemene med å
skille effekten av ENØK-programmer fra andre forhold som også motiverer for ENØK-tiltak.
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5.3. Problemoppfatninger og virkemidler i norsk ENØK-politikk
På 1970-tallet dreier problemområdet seg i første rekke om trusler mot det
ytre miljø. I de politiske dokumenterte fra dette tiåret spiller bygge- og VVS-
bransjen en meget beskjeden rolle. De to mest fremtredende strategiene mot
bygningssektoren var å høyne energiprisene og å isolere bedre og da som et
ledd i å redusere varmetapet og dermed forbruket av energi. Et annet
virkemiddel var bred samfunnsinformasjon, det vil si mot alle borgere.7

Ideen var å stimulere brukere mer enn å satse på tilbydere av ENØK. For
privatøkonomiske beslutningsprosesser blir det fremholdt som viktig å peke
på hva som kan gi reduksjon i kostnader, vel og merke med "små midler".
Videre het det at:"'man må ta sikte på å vise hva komfort koster, slik at
publikum seiv har det best mulige grunnlag for en avveining."s Offentlige
mydigheter delegerer oppgåver til forskning og til de iverksettende
departementale forgreninger. De forsøker samtidig å innrullere sluttbrukere
av energi, gjennom en blanding av tvang og frivillighet.

Konstruksjonen av norsk ENØK-politikk fra 1970-tallet til 1990-tallet
kan best beskrives ved referanse til to av de tre problemoppfatningene som
jeg nevnte i kapitlets innledning; teknologiske energisparingsmuligheter og
økonomisk optimalisering. Miljøperspektivet er også tilstede i ENØK-
politikken, men det er vesentlig vagere og virker ikke inn på samme måte i
formingen av ENØK-begrepet.

Problemforståelsen i ENØK-politikken kan da forstås som en
skiftende kombinasjon av to idealtypiske retninger. Disse problemfortolk-
ningene bygger på en teknologisk-/ingeniørmessig og en økonomisk
argumentasjon (Hubak og Sørensen 1994). Hovedelementene i dem er vist i
tabell 5.1.

Min påstand er altså at norsk ENØK-politikk på en skiftende måte
kombinerer disse to idealtypiske hovedstrategiene. Det er ikke tale om et
enten/eller, seiv om det er et visst motsetningsforhold mellom de to
tenkemåtene. For å få fram forskjellene mellom dem, velger jeg å belyse

^Stortingsmelding nr. 42 (1978-79): Om energiøkonomisering s. 61
8Op.cit. (note 7) s. 62
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disse to orienteringene på en noe spissformulert måte.
Med et økonom-fokus vil en kjøpekraftig etterspørsel drive fram

ENØK-teknologi. Teknologisk utvikling behøver derfor ikke stimuleres
direkte. Dens styrke er vekten på utformingen av institusjonelle ordninger av
økonomisk art. Svakheten ligger særlig i neglisjeringen av institusjonelle
problemer av ikke-økonomisk art, for eksempel forutsetningene om
tilstrekkelig kunnskapsnivå eller adekvate reaksjoner på endringer i relative
priser. Dessuten er brukeroppfatningen problematisk i og med den ensidige
vekt som legges på informasjon og relative priser.

Ingeniørmodellen er - som en vil vente - teknologiorientert. Dens
styrke ligger i vekten på konkrete ENØK-tiltak og den aktive støtten til å
frambringe nye tekniske løsninger. Svakheten ligger i problemene med å
spre disse løsningene. Den skyldes trolig en for optimistisk tro på at gode
løsninger spres nærmest av seg seiv. Modellen gir en uklar oppfatning av
brukernes rolle, og den legger for liten vekt på utformingen av institusjo-
nelle ordninger som kan støtte opp om ENØK.
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Tabell 5.1. To idealtypiske oppfatninger som grunnlag for statlig ENØK-
politikk: Økonom-orientering og ingeniør-orientering.

Økonomi-orientert problemopp-
fatning

Vekt på at energieffektiviserings-
tiltak skal være lønnsomme

Fokus på markedsstruktur

Bruk av prissetting og prisreguler-
ende tiltak for å stimulere til enøk

Viktig med bred informasjon om
enøk, med vekt på lønnsomheten av
slike tiltak

Ingeniør-orientert problemopp-
fatning

Vekt på energieffektivitet og ener-
gisparing

Vekt på å stimulere til utvikling av
ny enøk-teknologi gjennom forsk-
ningsprogrammer

Vekt på å stimulere spredning av
enøk-teknologi gjennom prototyp-
og demonstrasjonsprosjekter og
støtteordninger

Forskrifter og spesifikasjoner
viktige for å sikre enøk

Lanseringen av begrepet energiøkonomi dukker først opp i norsk politikk i
sammenheng med oljekrisen i 1973. Den første offentlige publiseringen som
omhandler energiøkonomisering er Norges offentlige utredninger (NOU)
1975:49.

I all hovedsak var det oppnevnte utvalget, som skulle utrede ENØK-
potensialet i Norge, ensidig oppatt av virkemidler for å stabilisere og helst
redusere energiforbruket i form av å spare energi.

For utvalget som, under ledelse av Hermod Skånland, ble nedsatt i
september 1974 for å utarbeide retningslinjer for en mer økonomisk
energibruk i Norge, ble det foreslått følgende mandat:

"Utvalget skal foreta en allsidig9 vurdering for å fremme en mer
økonomisk energibruk i Norge, med sær Hg vekt på tiltak som raskt vil

in utheving
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kunne redusere veksten i energiforbruket. "l0

Å satse på tiltak med energisparing som målsetting er helt tydelig et
hovedelement i utvalgets mandat. Begrepet ENØK og derved det uttrykte
(miljø)scenariet er vern av energiressurser, i første omgang olje. Alle typer
forbrukere blir dels oppfordret, dels tvunget til bevisstgjøring rundt sitt
energiforbruk. Priser på energi, fremfor alt olje, økte. Forbud mot bruk av
privatbil en dag i uken er et eksempel på en direkte inngripen i folks
hverdagsliv (Østby 1995). Skepsisen til overgangen til elektrisk kraft gjaldt i
første rekke den begrensede tilgangen og det var snakk om strømrasjo-
nering.11 Høytariffer på elektrisitet, kalt "overforbruk", var dengang et kjent
begrep i norske husstander.

De forskningsmessige bidragene til analyse av politiske tiltak for
energieffektivisering har imidlertid konsentrert seg om effektiviteten av
politiske virkemidler, framfor alt utformingen og virkningen av energi-
spareprogrammer på energiforbruket i husholdninger (Ritchie og McDougall
1985, Kingsley 1992, Schipper 1987, Lutzenhiser, 1990). Et hovedresultat er
at programmene gjennomgående fokuserer på sluttbrukeren (husholdnings-
medlemmene) som den sentrale beslutningstakeren. De fleste energieffekti-
viseringstiltak, enten de er knyttet til bygningstekniske endringer, mer
energieffektive husholdningsapparater eller energiforbrukende åtferd,
forutsetter at sluttbrukerne spiller en aktiv rolle. Det har imidlertid vist seg
vanskelig å få husholdninger til å handle i tråd med målene i programmene
(Aune 1992, Aune og Sørensen 1996, Aune 1997).

Det er flere mulige forklaringer på dette. Nyere forskning har blant
annet lagt vekt på energiforbrukets "usynlighet", mangel på interesse for og
innsikt i hva som kan spares økonomisk gjennom energieffektivisering,
mangel på kunnskap om teknologiske muligheter og en avtakende politisk
interesse for energieffektivisering som følge av en økende relativ energirik-
elighet ((Aune 1992, Aune og Sørensen 1996, Aune 1997, Lutzenhiser 1990,
Schipper 1987, ogLofstedt 1993).

Scenariene i den statlige ENØK-politikken har vist seg å bygge på to

10NOU 1975:49. Om tiltakfor energiøkonomisering s. 5

Hlbids. 5
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problemretninger. Kort oppsummert skal energiforbruket styres ved hjelp av
prising eller stimuli til teknologiutvikling. Det er en underforstått forutset-
ning at god teknologi sprer seg seiv.

Denne nokså ensidige fokuseringen på virkningen av makropolitiske
instrumenter på mikro neglisjerer betydningen av det institusjonelle mellom-
nivået, mesonivået. Dette nivået har vist seg meget viktig for å kunne forstå
teknologiske endring (Sørensen og Levold 1992). Politiske tiltak, slik som
støtte til forskning og utvikling og teknologispredning, kan vanskelig
studeres uten å inkludere dette analysenivået. Hverken ingeniør- eller
økonomforståelsen gir opphav til en ENØK-politikk som er i direkte inngrep
med WS-bransjen, seiv om en del tiltak er orientert mot meso-nivået.
Organiseringen av ENØK-arbeidet og forholdet til energiverkene er
eksempler på dette. På den annen side er det klart at ENØK-politikken tar
sikte på å påvirke VVS-aktiviteter. Begge problemforståelsene reiser viktige
spørsmål, noen felles og noen forskjellige. Med fokus på ingeniør-modellen
forutsettes det at WS-bransjen fungerer som teknologispredningsinstitus-
jon. Den antas å være aktiv og radikal i å motta, spre og bruke informasjon
og kunnskap om ENØK-teknologier. Også økonom-orienteringen forutsetter
at bransjen blir godt informert. I tillegg bygger den på antakelsen om at
ENØK-virksomhet drives fram av etterspørsel fra informerte kunder og at
ENØK er mer lønnsomt for WS-bransjen enn ikke-enøk.

Begge forståelsene bygger dermed på den problematiske antakelsen at
WS-bransjen er plastisk og rask til å omstille seg i tråd med teknologiske
og økonomiske forandringer. På denne måten er ENØK ikke bare en
teknologisk utfordring. Det reiser en bredere dagsorden med økonomiske,
organisatoriske, forbrukspolitiske og miljømessige dimensjoner.

Den typen fortolkningsmessige fleksibilitet som jeg foreløpig har
presentert, gir ingen dybde i problemforståelsen rundt ENØK som
vitenskap. Tvert om fremsettes ENØK mot et normativt bakteppe; med
grunnlag i internasjonale avtaler og forventninger til ulike relevante sosiale
grupper. ENØK skal realiseres gjennom teknologi, økonomi eller vern om
miljø. Statens politikk synes ikke å drive en redefinering av hva ENØK er,
men innbefatter kombinasjoner av begge hoved-problemoppfatninger.
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5.4. Ris, pris og pedagogikk - statlige strategier for innrullering
I dette avsnittet vurderer j eg tre sett strategier som statlig ENØK-politikk har
gjort (og gjør) bruk av for å påskynde implementering av ENØK.
Stortingsmeldingene analyseres i kronologisk rekkefølge og med vekt på ris,
pris og pedagogikk. Ris refererer først og fremst til tvingende virkemidler,
slik som f. eks. byggeforskrifter. Pris viser til troen på relative priser som
effektiv reguleringsmetode mens pedagogikk handler om de ulike former for
kunnskapsspredning som er benyttet; allmen informasjon, opplæring og
formell utdanning.

Det er ikke mulig med en grundig vurdering av effekten av norsk
ENØK-politikk uten å studere WS-bransjen og statlige virkemidlers
innflytelse på denne industrien. Bransjen står i en nøkkelstilling for å bedre
tilgjengeligheten av teknologiske løsninger som kan realisere det betydelige
ENØK-potensialet i Norge. Det er særlig nødvendig å videreutvikle metoder
for å øke kunnskapen om mesonivået i teknologipolitikk og teknologiske
endringsprosesser. Dessuten er det helt påkrevet å studere de bedrifter og
personer som konstruerer, leverer, anbefaler, monterer og vedlikeholder
bygningsteknisk utstyr og systemer for å forstå hvordan arbeidet med
energiøkonomisering arter seg i praksis.

Det er i denne sammenhengen viktig å understreke at energiøkonomi-
sering forutsetter en utbredt innovasjonsvirksomhet i WS-bransjen. I den
tradisjonelle forståelsen av innovasjon urvikles nye produkter og prosesser i
et samspill mellom forskningsinstitutter og bedrifter. De sistnevnte gjør
resultatene tilgjengelige på markedet. Nye produkter og prosesser må
imidlertid også være kjente og kunne tilpasses til den daglige praksis i
bedrifter som skal anvende dem. I forhold til WS-bransjen er det følgelig
ikke tilstrekkelig å gjøre ny ENØK-teknologi tilgjengelig - den må
integreres i det ordinære tilbudet.

For å realisere statlig ENØK-politikk er det nødvendig å innrullere
aktører i scenariet om mer miljøriktige bygg. Både næringslivet og
forskningsinstitusjoner vil ha nyttige bidrag, men også miljøvernorganisa-
sjoner, lekfolk og medisinere. For det første må kunnskapen være tilgjenge-
lig. Dernest må den være relevant. Sist men ikke minst må mottakerne være
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motiverte og ha interesse for å benytte slik kunnskap. Mellom disse tre
hovedlinjene firmer en i tillegg mange mulige barrierer, både på avsender-,
formidler- og mottakersiden. Informasjon som motivasjonsfaktor er trolig
utilstrekkelig. Det finnes en rekke faktorer som bør og må analyseres for å gi
et mer fullstendig bilde av aktørers motivasjons-grunnlag.

Bygningsfagene, og herunder også VVS, defmeres etterhvert i
energipolitikken som en målgruppe for informasjon og opplæring på ENØK.
Bygningssektoren forsøkes indirekte innrullert, først på frivillig basis. De to
områdene som blir nevnt er utdanningssystemet og industrien. Midt på
åttitallet het det:"..rådgivere bør være behjelpelig med å få definert og
klargjort aktuelle forskningsoppgaver for bransjen."12. Videre ønsker
myndighetene å etablere et samarbeid med de små og mellomstore
bedriftene som arbeider innenfor det som blir kalt ENØK-sektoren.

I denne meldingen (s. 28-31) finner jeg at begrepet er re-åpnet ved at
nye aktørgrupper trekkes inn i arbeidet for å realisere ENØK. Bildet som nå
"tegnes av hva energiøkonomi er, er mer nyansert og gir derfor rom for en
mer fleksibel fortolkning enn bare sparing. Myndighetene søker på en mer
aktiv måte å innrullere byggebransjen og utbyggere. Det er identifisert et sett
barrierer som motarbeider ENØK. Disse forventes løst gjennom mer
kunnskap og aktiv spredning av eksisterende kunnskap.

"I praksis viser det seg imidlertid at mange forhold vanskelig-
gjør en rasjonell tilpasning basert utelukkende på prismekanis-
men. Det kan være barrierer av kunnskapsmessig, mental eller
finansiell art, men kan også ligge innebygd i uhensiktsmessige
organisasjonsforhold, lover, forskrifter og rutiner etablert ut
fra andre mål enn en effektiv energianvendelse og -produk-
sjon. "I3

Meldingen tegner her et bilde av komplekse årsakssammenhenger som
bakgrunn for at ENØK ikke er ivaretatt. Den ensidige troen på prismeka-
nismer som effektiv reguleringsmetode blir revurdert.

Samtidig er begrepet ENØK her utvidet til å omfatte flere elementer.

^Stortingsmelding nr. 37: Handlingsplan for energiøkonomisering (1984-85) s. 75

13lbid s. 28
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Blant annet tematiseres byggeforskriftene og deres relevans:
"F. eks. kan kravene til inneklima i bygg bidra til en ikke
ubetydelig økning i behovet for energi til oppvarming og
ventilasjon. "u

Som vi ser, rokkes det her ved spareargumentet. Fortsatt, i 1997 - 12 år etter
at stortingsmeldingen utkom, er en slik aweining et skjønnspørsmål og ikke
å finne i byggeforskriftene.

Det utvidete innholdet blir skissert som spesielt interessant i
utdanningssammenheng hvor både begrepets grunnleggende og praktiske
sider ifølge utvalget bør belyses:

"Enøk-begrepets betydning bør etter Olje- og energi-departe-
mentets oppfatning gis en bredere plass i utdanningssystemet,
da enøk er et viktig element i den energipolitiske målsetting.
Det bør på alle trinn legges større vekt på energi-relevant
kunnskap og herunder forståelsen av energi-økonomiseringes-
arbeidets betydning. "15

Satsing både på kunnskapsutvikling og -spredning og teknologisk effektivi-
sering kan leses ut av dette sitatet. Om bygningsbransjen sier meldingen at
kunnskapen om energiøkonomisk prosjektering, oppføring og drift fortsatt
er mangelfull. Dette medfører ofte at energiøkonomisering ikke blir tatt
tilstrekkelig hensyn til i forbindelse med planlegging og drift av bygg.16 For
å innrullere bygningssektoren i arbeidet med energiøkonomisering
iverksettes blant annet økonomiske støtteordninger til ENØK-formål.

Allerede i 1986 innførte regjeringen subsidier for å bidra til økt bruk
av energibesparende tiltak i bygg - deriblant tekniske installasjonen De
økonomiske støtteordningene var forbeholdt brukersiden, dvs. utbyggeren.
Først forsøkte myndighetene altså å etterspørselsdrive ENØK-arbeidet. På
vårparten i 1993 valgte de å vri på den økonomiske innsatsen. Begrunnelsen
var å få større effekt av ENØK-kronene. Hovedargumentet var at støtte-
ordningene ble misbrukt på investeringssiden. Idag er midlene, som det også

l4Op.cit.(notel2)s.29
15Op.cit.(note 12) s. 44

16Op.cit.(notel2)s. 71
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er færre av, tilgodesett generell informasjonsvirksomhet samt til utvikling av
teknologi. Mot bygningssektoren gjelder dette i første rekke produktut-
vikling og i noen grad utvikling av tjenester.17 Implisitt ligger det her en
forventning om at utviklermiljøene seiv er innovative, og bidrar til å
realisere og spre teknologiske nyvinninger.

Tvang er et virkemiddel som det etterhvert blir mer tiltro til blant
blant norske byråkrater:

"Et utvalg under Kommunal- og arbeidsdepartementet
vurderer den gjeldende forskrift med sikte på å legge frem ny i
begynnelsen av 1990-årene, hvor også energi- og
innemiljøaspektet vil bli trukket inn. "18

Tekniske installasjoner skal være inkluderte i de nye byggeforskriftene (av
1997). Innemiljø blir lovt økt oppmerksomhet i den politiske behandlingen
av energiøkonomi. Sluttbrukere skal nå utelukkende stimuleres via
informasjon. Gjennom byggeforskriftene blir det forventet å skape
etterspørsel etter ENØK-teknologi. Denne strategien vitner om en økende
tro på tvang som innrulleringsgrunnlag. Handlekraften, å skape og spre
ENØK-teknologi, er nå overlatt til tilbydersiden av ENØK. Knutepunktet
skal utgjøres ved løfter om økt komfort og bedre inneklima. Sparing av
energi blir ikke lenger fremhevet i samme grad som i tidligere meldinger.
Energiprisene i Norge er relativt lave - dette bidrar ikke til sparemotivasjon.
Sparingen skal komme som en tilleggsgevinst, og da er teknologisk
effektivisering fremholdt som en svært viktig satsing. Via ny og energieffe-
ktiv teknologi skal sparing likevel være mulig. Foreslått og tildels iverksatt,
arbeid synliggjøres blant annet gjennom demonstrasjons- og prototyp-
prosjekter.19 Vi ser nå at begrepet far en utvidet innholdsmessig betydning,
gjenspeilet i de politiske dokumentene som behandler begrepet. Sparing skal
være en tilleggsgevinst til økt komfort.

Videre stimuleres det til internasjonalt nettverksarbeid, spesielt rettet

l^Rådgivende ingeniører mottar ikke lenger støtte for rådgivning til enøk. Den fait fra samtidig
som støtten til investeringstiltak ble fjernet.

l^Stortingmeldingnr. 61 (1988-89):"Om energiøkonomisering og energiforskning" s. 70

19lbids.21
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mot International Energy Agency (IEA) og Center for the Analysis and
dissemination of demonstrated energy technologies (CADDET). CADDET-
senteret skal foreta evaluering av energi-teknologier og videre anbefale
konkrete ENØK-løsninger. For å forsyne CADDET med registering av
norsk teknologi, er Institutt for energiteknikk (IFE) delegert oppgaven å
bygge en database over eksisterende norsk teknologi.20

Den foreløpig siste ENØK-meldingen fokuserer blant annet på en økt
målretting av arbeidet med energiøkonomisering.21 Dette skal realiseres
gjennom en blanding av statlige og forretningsmessige, private aktiviteter.
Offentlige virkemidler settes i økt grad inn mot teknologiske miljøer med
begrunnelse i at:

"(..).. det på den forretningsmessige siden finnes barrierer som
fører til at samfunnsmessige gunstige tiltak ikke gjennomføres.
Gevinsten av nedbygging av disse barrierene vil være betydeli-

ge."22

Denne uttalelsen følger en oppfatning om at det innenfor norsk energipoli-
tikk er et sentralt poeng å legge til rette for at den enkelte får økonomisk
motivasjon til å fatte samfunnsøkonomisk riktige beslutninger. Dette kan
betraktes som en blanding av teknologiske og økonomiske argumenter i
sentrum.

I meldingen blir det hevdet at ENØK-aktiviteten og bruken av
offentlige virkemidler er sterkt knyttet til de forretningsmessige aktørene:

"Disse omfatter tekniske konsulenter og rådgivere, utstyrs-
leverandører, entreprenører og håndtverkere. Kvalitet sikres
ved at disse aktørene sitter inne med gode enøk-kunnskaper og
konkurrerer om å levere de beste tjenestene. Arbeidet med
kvalitetssikring av enøk-leveranser vil være et viktig område
framover. "23

20Op.cit(notel8)s.48

21 Stortingsmelding nr. 41 (1992-1993):"0m energiøkonomisering og nye fornybare
energikilder".

22lbid. s. 5

230p.cit(note21)s. 6
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Produsentene av varer, tjenester og kunnskap skal stimuleres ved å følge et
utvalg programmer rettet mot spesielle produkter (Flatheim og Thomassen
1993: 258-261). Disse er prototyp og demonstrasjonsprosjektet som f. eks.
Stiftelsen VEKST24 har arbeidet med i flere år. Sitatet setter dessuten
kunnskapsbegrepet på dagsorden. Både "gode ENØK-kunnskaper" og "de
beste tjenestene" presenteres deterministisk - som fakta. I denne forenklede
oppfatningen usynliggjøres kompleksiteten, flerfagligheten og enkeltindivi-
dets "hands-on" kunnskap - tilsammen faktorer som ENØK fødes under.

Som innledningen til dette kapitlet illusterer, er innemiljø blitt en
ENØK-faktor som har fått mye oppmerksomhet, ikke minst via media.
Sparing synes likefullt å være et slags vikarierende motiv som den
statlige/offentlige25 ENØK-forståelsen jevnlig vender tilbake til. Sist, og
med et betydelig økonomisk ressursbruk, finner vi store energisparekam-
panjene utført av Norges Vassdrag- og Energiverk (NVE) i media høsten
1996. Disse hevdes av de politiske myndighetene å være nødvendig for å
gjøre oppmerksom på at et kritisk lavt kraftreservoar måtte få følge for
forbruksmønsteret.

5.5. Usikker kunnskap og ukjente barrierer
At inneklima ytterligere er kommet til syne innenfor området energi-
økonomi, har som uttrykt forklaring at:

"(...) betydelige kostnader innenfor helsesektoren ved økt
hyppighet av allergier og lavere produktivitet og trivsel i de
bygninger som har dårlig kvalitet på innklimaet. "26

Samfunnsøkonomisk gunstighet blir definert under henvisning til helsebud-
sjettet. Det er første gangen jeg tydelig finner en uttalelse av hva som legges
i begrepet samfunnsøkonomisk riktig bruk av energi. Igjen fremheves privat
eller bedriftsøkonomiske gevinster som skal være sammenfallende med

24Navnet er ingen forkortelse.

25Dette gjelder også kommunal politikk, blant annet synlig gjennom e-verkenes prispolitikk og
enøk-sentrenes informasjonsaktiviteter.

26Op.cit. (note 21) s. 12-13
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samfunnsøkonomiske gevinster.
Det heter nå at bedring av inneklimaet skal oppnås gjennom krav til

bygninger, tekniske installasjoner og materialbruk.27 Det fastslås at
inneklima er et tverrfaglig område, og at ENØK-arbeidet er avhengig av
helhetlig tenkning. Også her blir det poengtert at energisparing kan ha
uheldige konsekvenser for innemiljøet. I slike tilfeller må inneklima gis
prioritet.28

I Stortingsmelding nr. 41 fastslås det dessuten at det er waktuellt å
fastsette konkrete mål for ENØK-politikken. Årsakene er oppsummert til:

a. man kjenner ikke i tilstrekkelig grad barrierene og heller ikke
gevinsten av å fjerne disse
b. man kjenner ikke til hvilke virkemidler som kan bidra til å
fjerne disse barrierene og
c. man kjenner ikke de praktiske muligheter og admininstrative
kostnadene ved å måle barrierer og gevinst av ulike tiltak, dvs.
virkemidler29

Disse poengene bygger på at kunnskapen om hvilken ENØK-potensialer
som finnes, og som kan integreres, er for usikre. Ingen ENØK-tiltak skal
komme i konflikt med målsetting om et godt innemiljø. På den ene siden
skal ENØK-arbeidet i større grad målrettes. I samme stortingsmeldning
poengteres det at det er uaktuelt å fastsette konkrete mål. Til det anses
behovene som for ulike og kunnskapen for dårlig. Uttalelsene ser absolutt ut
til å inneholde selvmotsigende element. Det som imidlertid blir klart uttrykt,
er at de politiske myndigheter i svært beskjeden grad kjenner barrierer som
er å finne i industrielle bedrifter, slik som VVS-bransjen. Statlig ENØK-
forståelse synes å vakle.

I 1990-årene skjer det også en desentralisering av ENØK-arbeidet.
Opplysningskontoret for energi og miljø (OFE), med tilholdssted i Oslo, er
fra 1978 blitt delegert oppgaven med informasjon og opplæring innen
ENØK. Etterhvert har Norges Vassdrags- og Energiverks ENØK-avdeling

27Op.cit. (note 21) s. 12-13, s. 23
28Op.cit.(note21)s. 23

29oP.cit.(note21)s. 13
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fått en sentral rolle i å planlegge og fordele departementets ENØK-midler.
Samtidig er under opprettelse fylkesvise ENØK-sentra. Målsettingen var at
disse skulle dannes som aksjeselskap med offentlige og private eiere.

Etableringen av ENØK-sentra er et ledd i desentralisering av
informasjonsaktiviteten om ENØK. Gjennom å stimulere til utvikling av
norsk ENØK-teknologi og geografisk nærhet når det gjelder ENØK-
informasjon, er det rimelig å forvente tettere relasjoner mellom næringslivet,
informasjons-instanser og sluttbruker. Indirekte kan dette ses som en strategi
for å spre ENØK-teknologi i raskere tempo. Også kvalitetssikring er en
absolutt lokal satsing. Innenfor dette området blir det fremholdt at ENØK er
tverrfaglig kompetanse som vanskelig lar seg realisere innenfor tradisjonell
fagopplæring.30 Tilbyderapparatet (markedsaktørene slik som tekniske
konsulenter og rådgivere, utstyrleverandører, entreprenører og håndtverkere)
må ha god kjenneskap til analysemetoder for energispørsmål. Slike metoder
finnes allerede i bygningssektoren - noe som bør bidra til kompetanseheving
av blant annet rådgivere.31

Målsettingen med dette avsnittet har vært å se nærmere på hvilke
aktører og strategier staten har som mål for ENØK-politikken. Gjennom å
analysere stortingsmeldinger er det tydelig at myndighetene skifter mellom
teknologi-, økonomi- og miljøfokus. Behovet for teknologiutvikling har
selvsagt bakenforliggende økonomiske motiv og behandlingen av økonomi
tar ulike former; fra sparing av penger til sparing av miljø. Oppfatningen av
miljø beveger seg i retning av å også handle om innemiljø etterhvert, men da
som et tillegg til naturvern. Statens satsing på å stimulere teknologiutvikling
har også miljømessige motiv.

Arenaene hvor ENØK forhandles blir tydeligere. Ved å dele inn
satsingsområdene i "ris", "pris" og "pedagogikk" finner jeg blant annet at
byggeforskrifter og utdanningssystemet skal prioriteres. Også økonomisk
satsing på generell kompetanseheving og informasjonssatsing kan tydelig
leses ut av meldingene. Tiltroen til virkningen av prismekanismen tones noe
ned. Det blir uttrykt skepsis til om prispolitikken har vært effektiv. Bildet

30Op.cit.(note21)s.21

3lQp.cit. (note 21) s. 21
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som tegnes av ENØK blir mer komplekst. Det omtales som et resultat av en
helhetlig, tverrfaglig forståelse. Meldingen peker også mot en mer økt lokal
gjennomføring av ENØK-politikken. Det virker som om den statlige ENØK-
politikken mister selvtillit. Jeg synes å spore både usikkerhet rundt
virkemidlenes effekt og kunnskapen som ENØK-satsingen er basert på.

5.6. Sosial konstruksjon av ENØK
Etter gjennomgangen av de offentlige dokumentene vil jeg altså hevde at
myndighetens tiltro til ENØK-tiltakenes effekt blekner. En måte å se
begrepet på i lys av dette, er at det oppnår en videre referanseramme.

Statlige ENØK-programmer må nok betraktes som en sterk pådriver i
arbeidet. Det samme gjelder andre grupper som har greid å løfte fram det
økonomiske sparepotensialet, og nå etterhvert innemiljø-motivet. Det VVS
eventuelt har lyktes med, er å seige løsninger som gir lavere energikost-
nader, noe som til tider har hatt negativ innvirkning på miljø.

ENØK innebærer at en i størst mulig utstrekning bevisstgjør rundt
individuell energibruk. For å tilrettelegge for en slik bevisstgjøring firmer vi
planlegging (politisk og i konkrete byggesaker), rundt materialvalg og
byggeprosesser, rundt W S og andre tekniske installasjoner og sist men ikke
minst visjoner og forventninger til bygg. Alle disse faktorene inngår som
trader i en vev. Bevisstgjøringen kan foregå gjennom tvang eller informa-
sjon, og det kan vektlegges ulike aspekter for å fa fram budskapet om
ENØK. Det kan være energisparing eller innemiljø, men også budskap om
ytre miljø og vern av energiressurser. Offentlige myndigheter har vekslet
mellom vektlegging av disse elementene, som tildels er motstridende.

Når jeg beskriver WS-virksomheten i Norge som en bransje, bygger
jeg på selvforståelsen til dem som er engasjert i W S . Det finnes ikke én,
men flere organisasjoner for bransjens bedrifter. Norske Rørleggerbedrifters
Landsforening med 350 medlemsbedrifter er den største. Norsk Ventilasjon
og Energiteknisk forening med 65 hovedmedlemmer er en annen betydelig
aktør. Norsk W S Energi og miljøteknisk forening og W S Utviklingssenter
(markedskontor for WS-bedrifter) spiller sannsynligvis en viktig rolle når
det gjelder å kanalisere ENØK-informasjon til bransjen.
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Stiftelsen VEKST er et eksempel på en annen type organisasjon
innenfor WS-bransjen som mer direkte har vært knyttet til statlig
finansierte prototyp- og demonstrasjonsprogrammer for ENØK.32 Opp-
dragsgiverne er en variert gruppe bestående av departementer og direktorat,
fylkeskommuner, store industriforetak og enkeltbedrifter. VEKST
kjennetegnes ved å drive en slags meglerfunksjon. De innhenter teknologi
(teknisk-økonomiske løsninger), dokumenterer resultat, iverksetter, følger
opp og evaluerer prosjekter.33 De har samarbeid med et utvalg industribe-
drifter som skal oppfyller VEKSTs kriterier for ENØK-teknologi (f. eks.
EMTEC programmet)34. VEKST og Teknologisk Institutt (TI) samarbeider
om å markedsføre energieffektive og miljøriktige produkter og løsninger
med resultatgaranti. I følge dem seiv driver de en "aggressiv" markeds-
orientert demonstrasjonspolitikk når det gjelder ENØK:

"Vi har fått firmaer til å garantere. Hvis de går inn i gården
her og skal gjøre enøk, da skal de også kunne si at etter vi går
herfrå skal vi senke energiregninga - og det kan vi garante'
re."35

32Forløperen til Stiftelsen VEKST var tilstandskontrollprosjekt (TPK-prosjektet) for 28
næringsbygg spredt rundt i Norge. Olje- og energidepartementet ga i 1978 dette oppdraget til
Norsk Ventilasjonsforening (nå Norsk ventilasjons- og energiteknisk forening). Målsettingen med
TPK-prosjektet var å utrede hvordan energi kunne spares uten å komme i konflikt med miljø
(ENØK).

Senere ble VEKST stiftet av personene som hadde vært engasjert i TPK-prosjektet.
Stiftelsen VEKST er i dag en kommersiell organisasjon. Deres målsetting er å knytte produsenter
og marked sammen ved ulike typer ENØK-teknologi. De arbeider med husbyggeprosesser
likefullt som mot kjøleskap-produsenter. Funksjonen er å gi økonomisk resultatgaranti til
markedet på forholdet investering og inntjeningstid. De har fortsatt statlig økonomisk støtte.
Dessuten har de et utbredt samarbeid med Teknlogisk Institutt (TI) i Oslo.

33lntervju med Kai Holstedt i Stiftelsen VEKST, 24.6 1993.

34EMTEC-programmet står for Markedsintroduksjon av energieffektive og miljøvennlige
produkter. Stiftelsen VEKST har flere tilsvarende programmer mot bygg og anlegg som skoler,
svømmehaller, belysning i bygg og de lager undervisningsopplegg om energi og miljø.

De har også laget forslag til statlig ENØK-politikk mot år 2000. Et sentralt element i
forslaget var at tilbudssiden av ENØK-teknologi stimuleres, mens tilskuddsordningene på
brukersiden §ernes."ENØK-politikken må bli mer markedsorientert og bygge på tilbydersiden og
bygge på brukernes økonomuiske mo/i'ver"(vedlegg til VEKSTs årsrapport 1992:13).

35lbid
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VEKST er et eksempel på at den statlige ENØK-politikken er kommet i
inngrep med VVS-bransjen med demonstrasjonstiltak. Den er også
interessant fordi den viser hvordan økt markedsorientering på ENØK-
området har fatt fotfeste i bransjen:

"Staten må ha en aktiv pådriverrolle i enøk-politikken. Virke-
middelbruken må likevel dreies bortfra tilskuddsordningene og
over mot tilbydersiden. Dette må skje uten at det forblir
hindringer på brukersiden. Enøk-politikken må bli mer
markedsorientert og i tillegg til tilbud bygge på brukernes
økonomiske motiv. "36

Her uttrykker VEKST en oppfatning som er helt i tråd med omleggingen av
de statlige ENØK-virkemidlene presentert i Stortingsmelding 41, som
utkom året etter.

Det er uklart om institusjoner som VEKST og deres uttalte strategi
fungerer i forhold til WS-bransjen som helhet. Vi kan imidlertid si at W S -
bransjen i utgangspunktet er tilstrekkelig organisert til å kunne motta og
videreformidle ENØK-politiske og ENØK-teknologiske signaler. Evnen til å
gjøre dette må imidlertid avklares mer inngående. Et kritisk spørsmål i
denne sammenheng dreier seg om hvordan ENØK-virksomhet forholder seg
til WS-virksomhet mer generelt. Er det mulig å lage et rimelig skarpt skille
mellom WS-teknologi som er i tråd med ENØK, og VVS-teknologi som
ikke er det?37

Når jeg stiller et slikt spørsmål, minner det om at ENØK er en sosial
konstruksjon, et fleksibelt og relativt politisk-økonomisk-teknisk begrep
som i stor grad oppfattes og håndteres ulikt i forskjellige organisasjoner. Om
en gitt teknisk løsning er energiøkonomisk eller ikke, avhenger av
oppfatninger av økonomiske og teknologiske forhold. Disse er i kontinuerlig
forandring idet kunnskapsbasen endres og det aktuelle fokus for hva som er
viktig skifter. Ny dokumentasjon er heller ikke alltid direkte årsak til at
fokus endres. Medieoppmerksomhet kan ha en viktig rolle i å sette

36vedleggetti! VEKST årsrapport 1992.

37Analysen av slike problemstillinger gjøres i samarbeid med Institutt for WS-teknikk/NTH og
SINTEF-Varmeteknikk v/professor Vojislav Novakovic og forsker Hilde Lysne. Den følgende
framstillingen er imidlertid jeg ansvarlig for.
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dagsorden.38

VVS-teknologi er kunnskap om prinsipper for å ivareta ønskelige
varme, ventilasjons- og sanitærmessige funksjoner i bygninger. Disse
prinsippene handler om produksjon av, transport av og tap av energi, sett i
forhold til behov for komfort. Den teknologiske utviklingen på dette
området handler blant annet om reduksjon av energitap, nye muligheter for
energigjenvinning, bedre og mer fleksibel styring og kontroll av bygnings-
tekniske anlegg, og bedre beregningsmetoder for klimabehov (Hanssen m.fl
1992). I tillegg kommer endrede komfort-oppfatninger. Konsekvensene kan
oppsummeres slik:

"Et fellestrekk ved utviklingen av de forskjellige slags tekniske
anlegg i bygg er at de blir stadig mer raffinerte og effektive,
men samtidig mer kompliserte. Utviklingen på dette området
har gått atskillig hurtigere enn når det gjelder selve bygnings-
kroppens konstruksjon og materialbruk. Somfølge av dette har
de tekniske installasjonenes levetid vært betydelig kortere enn
selve bygningens levetid. "39

Prosjekteringen av et VVS-anlegg handler imidlertid ikke bare om
handtering av økonomi, effektivitet og kompleks teknologi. Plan- og
bygningsloven, bygningsforskriftene og norske standarder representerer
sentrale rammebetingelser (Hanssen m. fl. 1992:348). I tillegg skal et bygg
være tilfredsstillende for framtidige brukere. Problemene med å vurdere
brukerbehov er blitt særlig tydelig gjennom de siste årenes debatt omkring
inneklima. Tiltak som er blitt gjennomført for å redusere energiforbruk og
energikostnader, slik som bedre isolasjon, redusert ventilasjon og varme-
gjenvinning, har vist seg å skape inneklimaproblemer som i sin tur fører til
redusert velferd og arbeidsevne hos brukerne. I VVS-sammenheng er det
særlig temperatur og luftkvalitet som er sentralt for ENØK. Dessuten er
WS-bransjens forståelse av begrepet forbundet med andre aktørers
oppfatninger. Dette gjelder både sluttbrukere, byggherrer og andre fagfolk i

f. eks. debatten om inneklima og WS-bransjen i Ingeniørnytt, nr. 30 og 31, 1993 og nr. 5.
1994

39Gjettum K. m.fl.: Tekniske installasjoner, Oslo: Universitetsforlaget, 1980 (2 utgave).
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bygningssektoren.
I følge norsk ENØK-politikk skal en sikre et godt inneklima, men det

er åpenbart ikke enkelt å veie de ulike hensynene mot hverandre. Seiv om
det er mulig å gi en del faglige anvisninger, er kunnskapen om faktorer som
påvirker inneklimaet mangelfull. Det samme gjelder f. eks. forholdet
mellom inneklima og trivsel/produktivitet (Flatheim og Thomassen 1993,
Hanssen m.fl. 1992). Beslutningene vil følgelig ha et betydelig innslag av
skjønn og farges av hva slags faggrupper som deltar i dem. ENØK er også et
interdisiplinært valgfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU).40 Det handler om langt mer enn energisparing. Tekniske
innretninger, luftkvalitet, økonomi, byggeskikk og arkitektur er relevante
kunnskapsområder, men også fag som organisasjon og samfunn. Innenfor
sistnevnte områder firmer vi igjen en rekke enkeltfag, med sine fagtradi-
sjoner. Istedet for å sitte isolert på hver sin tue, er samarbeid oppfordringen
fra ENØK-forkjemperne.

Det er i denne sammenheng viktig og interessant å merke seg at W S -
ingeniører som arbeider i undervisning og forskning, bruker ENØK-
begrepet noe annerledes enn stortingsmeldingene (Hanssen m. fl. 1996: kap
9). Vi finner for eksempel beskrivelser av metoder for ENØK-analyser som
er lagt opp som generelle analyser av bygningstekniske forhold, energifor-
bruk og tekniske installasjonen

Energiøkonomisering i bygge- og WS-teknisk forstand representerer
et forsøk på å vurdere energibruk gjennom en totalvurdering av mange
forhold. I et bygg vil bruk av energi henge sammen med byggets forventede
funksjon og menneskers opplevde komfort, helseforhold og produktivitet.
Man forsøker også å tenke "fra vogge til grav"41 ved å kartlegge alle
prosesser i bygging og materialvalg, vedlikehold og drift samt avfall i

40ENØK i bygninger er et fellesfag mellom Institutt for klima og kuldeteknikk, Elektro og Bygg-
og anleggsteknikk. 50-60 studenter har deltatt hvert undervisningssemester fra høsten 1992. Faget
benytter læreboka Enøk i bygninger av Sten Olaf Hansen m. fl., Universitetsforlaget 1992.
Revidert utgave utkom i 1996.

41 Dette begrepet innbærer at man skal bygge med tanke på hele byggets levetid og var et sentralt
tema under faglærerkonferansen i ENØK 1992, arrangert av SINTEF/NTNU.
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byggets levetid og ved riving. I tillegg spiller drift og vedlikehold av bygg
en vesentlig rolle i en totalvurdering. Vern om det ytre naturmiljøet
inkluderes også i ENØK-perspektivet.

I byggefagene har ENØK derfor, ihvertfall i utdanningssystemet og i
teori, fått en vesentlig bredere referanseramme enn hva det politiske ENØK-
begrepet starter ut med. Faktisk er det blitt så bredt at det dekker de
vesentligste delene av det WS-teknologiske området. Dette har gitt ENØK-
begrepet en forholdsvis sentral plass i bygningssektorens vokabular, vel og
merke innen FoU og i undervisning. ENØK i bygninger er knyttet til et
bredere problemkompleks omkring luftkvalitet og innemiljø - som også
hører innunder medisinsk og kjemisk ekspertise. Innemiljø er faktisk blitt en
del av selve ENØK-begrepet. Dermed blir det et stort antall kryssende
hensyn å holde orden på. Isolert VVS-teknisk er det interessant å merke seg
at energisparing har vært viktigere enn det skulle være i følge norsk ENØK-
politikk. Jeg vil påstå at dette også gjelder for 1990-årene. Dette forholdet
gjelder WS-teknisk by ggepraksis.42

Det er ingen tvil om at den statlige ENØK-politikken har hatt
gjennomslag i WS-bransjen. Fra å ha sitt grunnlag i et økonomisk spare- og
miljømessig verne-motiv, utvides begrepsinnholdet til å omfatte teknologisk
effektivisering og en bredere miljøforståelse. Imidlertid ser det ut til at
politikken har hatt en annen innflytelse på byggepraksis enn på teoretisk
kunnskapsutvikling. Til et analytisk formål er det derfor meningsfylt å skille
praktisk kunnskap og arbeid fra FoU og undervisnings-opplegg. Dette skillet
blir grundigere behandlet i de kommende kapitlene.

Det er imidlertid uklart om statlige tiltak har bidratt til at ENØK-
begrepet er mye brukt i bransjen. Framfor alt er det uklart om bransjen i
praksis fyller den rollen den er tiltenkt gjennom statlig politikk og
virkemiddelapparatet, nemlig som velinformert og teknologispredende.

For å summere opp så har den sosiale konstruksjonen av ENØK
mange med-konstruktører. Staten er seiv en av disse. Videre er det relevant å
dele bygningssektoren i to deler; "hands-on"-kunnskap og kunnskap av mer
teoretisk art. Praksisdelen av bygnings-sektoren har forutsetninger for å

42Denne påstanden er basert på intervjudata fra WS-firma, og blir belagt i kapitlene 6, 7 og 8
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uttale seg om hva som virker, foreløpig er det uklart om, og hvordan de
eventuelt bruker denne kompetansen. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel
6 og særlig i kapittel 7.

Innen formell utdanning og teoribygging blir ENØK utvidet til å være
flerfaglig og å omfatte organisasjon og samfunnsfag. Den brede W S -
bransjen har også større talsrør som f. eks. bransjeorganisasjonen Norsk
energi- og miljøteknisk forening og markedskontoret som spesielt arbeider
mot håndverkere, W S Utviklingssenter. Jeg har dessuten pekt på meglere
eller ENØK-bedrifter, legfolk og ulike helsefaggrupper som på forskjellig
måter gjør inntog på ENØK-arenaen.

5.7. Er ENØK-begrepet i konflikt? Byggebransjens reservasjoner mot
ENØK
Tre potensielle konfliktområder avspeiler seg i sammenheng med sparing av
energi versus miljøvurderinger. Disse er en helsekonflikt, en økonomisk
konflikt og en teknisk-vitenskapelig og praktisk-faglig konflikt. I dette
avsnittet ser jeg på praktiske erfaringer med VVS-industri og bygnings-
arbeid og hvordan dette forholder seg til de nevnte konfliktområdene.

Erfaringer med konsekvensene av energisparing har ikke vært udelt
positive. Helseaspektet har, også berørt i kapitlets innledning, etterhvert fått
mer oppmerksomhet:

"Og spesielt ille så man det i Sverige, hvor man fikk en egen
byggelov hvor man øket på med isolasjon og kuttet ned på
luftmengden. Og det ga sjuke mennesker altså. "*3

Konstateringen av sykdom er en faktor som vanskelig kan overses. Derfor
utgjør legfolks erfaringer et tydelig bidrag i omforming av begrepets
innhold. Kompleksiteten i forholdet mellom energibruk og innemiljø krever
utredninger som koster penger:

"Det er jo spørsmål om hvem som skal betale dette her til
syvende og sist. Byggherren er jo ikke interessert i å betale
annet enn det som gir en tilbakebetaling på maksimalt halvan-

43lntervju i Norsk energi- og miljøteknisk forening, april 1993, Jan Backe Wiig, s. 10
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net år på en enøk-investering. "44

Seiv ikke rene energisparetiltak vil normalt sett tilbakebetale seg på
halvannet år. De fleste byggherrer ønsker et billigst mulig bygg, og utgjør
derfor en aktørgruppe som i hovedsak har motsatt seg ENØK. Spesielt
tydelig var dette da bygg til utleie ble oppført i stor stil midt på 1980-tallet.
Etterhvert er legfolk, les: kresne leietakere, også her blitt en pressgruppe.
Svært mange krever dokumentasjon på f. eks. ventilasjonsanleggets
kapasitet.

Hovedforhandlingene rundt hva ENØK er befinner seg trolig likevel
på et annet nivå, nemlig mellom teknologisk forskning og utvikling,
rådgivnings- og praktikergrupper og byggherre. En sluttbruker har ofte liten
innflytelse på beslutninger i planleggings- og byggeprosessen, altså forut for
ibruktaking av et bygg. Ikke minst står spørsmålet om dokumentasjon på
gevinst av ENØK sentralt.

Et bidrag til ENØK er framkommet gjennom det internasjonale
programmet Pilot Study on indoor air quality og Helse, miljø og sikkerhets-
programmet (HMS). Resultatene forteller at man må prioritere helse fremfor
energi (Flatheim og Thomassen 1993 kap. 9). Premissene for framtidig
byggevirksomhet settes blant annet av kjemikere, allergologer, hygienikere
og psykologer, og mange av disse ser på den skandinaviske ENØK-bølgen
med beklagelse (Flatheim og Thomassen 1993:233). Disse gruppene er
kanskje i tet innen forskning på innemiljø. Etterhvert er det også utformet
"pilotbygg" med en helseprofil hvor man har forsøkt å måle gevinsten ved
en vurdering fra første planleggingsdag og til bygget har vært i drift i flere
år. Mange av tiltakene er av teknisk karakter slik som reguleringsteknologi,
fortrengningsventilasjon og brukerstyrt ventilasjon, reduksjon av befuktning
og belysning, utvikling av mer energibesparende datateknologi og bruk av
varmepumper. Videre firmer vi også anbefalte tiltak som er av ikke-teknisk
art. Fremfor alt gjelder dette renhold i byggeprosessen og økte anstrengelser
for å unngå innebygget fukt og forurensninger av gass, mikrobielle eller
partikulær art (støv).

De offentlig virkemidlene som har vært iverksatt mot utbyggere, har
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bidratt til å spre motivet om sparing av energi. Å tallfeste gevinst av slik
aktivitet er utarbeidet, og har bidratt til at energisparende tiltak i noen grad
er etterspurt teknologi. Tiltak som skal til for å lege "syke hus" er mindre
kjente. Ubehag og sykdom blir konstatert, men uten konkrete mottiltak og
ansvartilskrivelse. Dette tyder på at det er en kløft mellom den nyere og den
eldre begrepsforståelsen. Hvordan få byggherrer til å investere i ENØK-
løsninger som eventuelt er både energibesparende og gir bedre helse for
sluttbrukerne når akseptert tilbakebetalingstid er nede i ett til to år?

Økonomiske parametre er utilstrekkelige. Betyr det nødvendigvis
høyere investeringskostnader å få et bedre innemiljø ved å velge energi-
effektive energisystemer? Svaret er foreløpig ikke gitt. De tekniske
problemstillingene er ingeniørers og andre designeres oppgave. Langt på vei
er "syke hus" definert som et resultat av teknisk sett uheldige valg og
kombinasjoner. Hvor er ingeniørene og byggherrene i debatter av dette
slaget?

Det innledende eksemplet peker på et utall potensielle faktorer som
har resultert i (kronisk) sykdom. Derfor er det relevant å etterspørre "de
ansvarlige". Her er gruppen uorganiserte legfolk den fremtredende sosiale
relevante gruppen. Når den politiske behandlingen av ENØK beveger seg fra
ytre til indre miljø, er folks opplevelser i hverdagen en av flere
premissleverandører for hva ENØK er. Lekfolks egne erfaringer er en klar
årsak til at ENØK endrer betydningsinnhold. Fra denne synsvinkelen er
disse aktørene selvinnrullerte. Det er med andre ord opplevelser og
erkjennelser som bidrar til debatt, ikke vitenskapelige kontroverser.

Jeg firmer at ENØK-begrepet har tatt to ulike retninger. En del hører
hjemme innenfor teknologiske fagmiljø og handler isolerte om tekniske
løsninger. Hovedfunnet er likevel at ENØK er en bredere sosial konstruk-
sjon. I den delen av offentlig debatt som fjernsyn, radio og dagspresse
representerer, er ENØK ikke av teknisk art. Her tematiseres ulike typer
helsefaglig og erfaringsbaserte innspill. I den bredspektrede tilnærmingen
bidrar nye relevante sosiale grupper og det synes å være dannet en kløft eller
konkurrerende forståelser mellom to fortolkninger av hva ENØK er.
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5.8. ENØK som translasjon
Jeg startet ut med å spørre hvordan begrepet ENØK har tatt form: dets
historie og observerbare fortolkninger av det. Jeg fant blant annet at de
statlige virkemidlene har vært konsentrert om prissetting og teknologi-
utvikling, men uten noen klar adresse til WS-bransjen. Forskjellig typer
statlige virkemidler er utprøvd. Bevilgende instanser erkjenner at de ikke har
nok kunnskap om de barrierene som finnes i industrien. Det blir imidlertid
uttrykt som en målsetting å avdekke disse i håp om økt implementering av
ENØK-løsninger. Legfolk og helsefag-grupper synes i større grad å ha
bidratt til begrepets innhold enn bygge- og WS-bransjen.

WS-faglig ENØK og politisk ENØK kan betraktes som to diskurser.

ENØK

Politisk enøk WS-faglig enøk

-lønnsomhet -integrert i faget
-relative priser
-organisering
-innemiljø

• translasjon <
overtalelse omdefinering

Figur 5.1. ENØK - to diskurser

Hva slags translasjonsprosess er dette snakk om. Er det politisk overtalelse
eller ingeniørmessig omdefinering? I dette bildet kan det være relevant å
snakke om makt til å translatere ENØK (jfr. Beder 1991). Translasjons-
prosessen oppfattes da som gjennomført ved hjelp av makt. Aktørgrupper
har greid å få gjennomslag for argumenter som gir ENØK andre ansikt (jfr.
Thomassen 1996)
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Forsøket på politisk påvirkning må sies å ha slått noe feil. Rolletil-
delingen er vag og ukontrollerbar. Istedet for økonomiske og tekniske
perspektiv er helse, miljø og sikkerhet blitt et konkurrerende argument og
med nye relevante sosiale grupper som ikke er innrullerte på politisk basis.
Translasjonen synes ikke basert på politisk overtalelse. Snarere ser det ut til
at det er tale om en ingeniørmessig omdefinering av begrepet ENØK.
Aksept fira sentrale grupper, som andre i bygningssektoren, legfolk og
medisinere, har ført til at VVS-ingeniører har kunnet forfølge sine egne
faglige og økonomiske interesser. WS-faglig autoritet synes altså å være
utilstrekkelig. Jeg firmer ulike typer ENØK-forståelser; byggherre-enøk,
medie-enøk, erfarings-enøk og forskrifts-enøk, for å nevne noe. At politiske
program translateres etter aktøreres interesser er ikke noe nytt funn (Opedal
og Rommetvedt 1995 a og b).

Ut ifrå en SCOT-medell har begrepet fleksibel fortolkning vist seg
nyttig for begrepet ENØK. Fritt tegnet etter Wiebe E. Bijker (1987) kan kan
de ulike oppfatningene av ENØK skisseres som i figur 5.2.

medisinere

mgeniører

økonomer^

arkitekter

byggherrer meglere
Figur 5.2. Fleksibel fortolkning av ENØK.

legfolk

håndverkere

Staten
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Gjennom virkemiddelbraken (lover og forskrifter, kunnskapsheving og
informasjon samt prispolitikk) er Staten er en viktig premissleverandør for
ENØK-fortolkninger. De aktørene som er omtalt i de politiske dokumentene
er fremfor alt ingeniører og sluttbrukere. Media har også spilt en betydelig
rolle i å sette ENØK, og da spesielt inneklima, på dagsorden. Legger vi så til
utbyggere, meglere som f. eks. Stiftelsen VEKST og OFE, medisinere og
andre helsfagutdannede samt fagfolk i bygningssektoren kan vi si at de
viktigste sosiale relevante gruppene er representerte. Jeg vil igjen minne om
bredden i WS-faget. Faggruppen ingeniører er bred og ENØK-fortolknin-
gen vil være forskjellig for en rådgiver, en leverandør, en produktutvikler og
en handverker.

Som yrkesgruppe har ikke WS-bransjen vært spesielt synlig i denne
debatten, seiv om enkeltpersoner har vært fremtredende. En sterk sosial
gruppe er legfolk, som gjennom brukererfaring enten påpeker ubehag som
følge av opphold irmendørs eller lite brukervennlige tekniske systemer. En
annen sentral brukergruppe er driftspersonell på større bygg (jfr. kap 4). De
kan påpeke lite energiøkonomiske systemer og ulemper som følge av
energisparing. Ulike typer helse-eksperter ser ut til å være tydeligere
representert enn bygnings-eksperter. Kan årsaken være at det i bygnings-
sektoren finnes uforenelige kunnskapsparadigmer og "introverte" konflikt-
linjer?

Med et perspektiv som indikerer de nevnte interessegrunnlagene som
fra et mulig kontrovers- og konfliktperspektiv, er det samtidig viktig å peke
på at ENØK-debatten så langt aldri synes å ha nådd høye temperaturer med
bred mediedekning. Det har til nå aldri vært mobilisert tydelige fronter i
ENØK-kontroversen. Mye synes å ha foregått "bak kulissene", i lukkede
nettverk heller enn lokalisert i samfunnsdebatten. Nettopp fråværet av åpne
konflikter synes altså merkbar her. Som det innledende eksemplet illustrerer
problematiseres hverken byggerutiner, materialbruk eller fremgangsmåte for
å unngå eller å bedre "syke hus" for framtiden når media koples inn.
Problemet kan også sies å være at ingen ansvarlige, fagfolk eller utbygger
svarer på disse spørsmålene i offentlighet.

Translasjonsperspektivet ser for seg at et nettverk dannes gjennom
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etablering av felles visjoner, rollefordeling mellom aktører og innrullering
av nye aktører. Visjonene ser på mange måter ut til å være heterogene,
skiftende og tildels uforenelige. Det er vanskelig å skape retningsgivende
visjoner som mange aktørgrupper kan enes om. Det er ikke foretatt noen
avveininger om hvorvidt ENØK handler om energikostnader eller miljøkost-
nader. Det er klare tendenser til "ja takk, begge deler", - uten at begrepet har
fått noen klar profil.

Rollefordelingen kan skisseres ved at offentlige myndigheter, i
prinsippet, har sterke kort på hånden til å fordele roller ved hjelp av
virkemidler. Tradisjonelt er det forskere og ingeniører som innenfor
translasjonstilnærmingen har rollen som translatører. I mitt arbeid indikerer
funnene at Staten sitter med tvangsmidler som overgår vitenskapelig
kunnskap med hensyn på gjennomslagskraft. Statlig virkemidler har en
annen autoritet enn vitenskap og har makt til å translatere.

Rollene som Staten deler ut til aktørene, skifter imidlertid nokså fort.
Dette skyldes trolig myndighetenes mangelfulle kunnskap. Den
observerbare innrulleringen av aktørgrupper er av både av tvangsmessig og
frivillig art. Legfolk synes, på efaringsgrunnlag, å være selvinnrullerte.
Rollefordelingen synes fortsatt uklar og nettverket rundt ENØK er ikke
stabilisert. Når nye rekrutter og ny informasjon kommer til, vil diskursen
kunne endres. Aktører har bidratt til å utvide og endre begrepsinnhold ut fra
sine erfaringsbaserte, faglige, økonomiske og markedsmessige interesser og
overbevisninger. Interessene er motsetningsfylte og har til nå ikke latt seg
stabilisere rundt begrepet ENØK.

Det vitenskapelige innholdet har j eg allerede vært inne på. I løpet av
de siste årene har det foregått mye forskning på effektiv energibruk i
sammenheng med miljøspørsmål. Det utvidet begrepsinnholdet er tildels
fremkommet gjennom interessen for vitenskapelig satsing (jfr. om Indoor
Air Quality etc.). Samtidig danner kunnskap grunnlag for videre viten-
skaplig arbeid med disse problemstillingene. I dette finner vi forskning
innen varme og ventilasjon, reguleringsteknikk, arkitektur,
materialforskning og ulike typer medisinsk og kjemisk arbeid. Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF, Byggforsk og
Institutt for energiteknikk (IFE) er noen sentrale norske miljø.
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Energiøkonomi - gjenstand for dialog eller kontrovers?

Når begrepet ENØK er så vidt kjent og mye brukt, er tross alt noen
enigheter oppnådd underveis. Det er mye som tyder på at min analytiske
utkikkspost gjør det lettere å se det prosessuelle og slik ufullendte. Det synes
som om nettverkene er lite tette og at det derfor raskt oppstår glipper eller
åpninger som gir rom for at nye momenter kan ta plass.

Nettverk blir dannet på ulike måter. Ofte er det også uformelle
relasjoner som danner grunnlaget for faglig samarbeid. Nettverkene må ha
kjennskap til hverandre og kommunisere før de kan inngå samarbeid. Dette
tilsynelatende innlysende poenget har likevel relevans når en leter etter
hvordan nettverk etableres og ikke minst hvilke observerbare praktiske
konsekvenser de får. Jeg firmer her nye interessekonstellasjoner (f. eks.
medisinere og legfolk) og faglig samarbeid (helsepersonell og ingeniører).

Det synes helt klart at resultatene av forskning spres tregere enn
erfaringsbasert kunnskap. En forklaring kan være at de ulike ekspertgruppe-
ne vet for lite om årsaker og virkninger til at de tør uttale seg i offentlighet,
f. eks. gjennom media. Dette kan også fortelle noe om nettverkenes
tilvirkning, stabilitet og avvikling. En av årsakene til at kontroverser er
vanskelig å påvise kan være at noen forsker- og utviklermiljø opererer
relativt isolerte, uten faglig integrasjon og samarbeid.

145



Kapittel 5

146



Fra resultatformidling til kunnskapsmegling

I kapittel 2 argumenterte jeg for viktigheten av å kartlegge hvor VVS-
bransjen henter kunnskap fra, hvordan kunnskap organiseres i VVS-
nettverket og om noen aktørgrupper utmerker seg som spesielt aktive. I
tilknytning til dette er det naturlig også å trekke inn sider ved organisasjons-
/bedriftskulturer, særlig forholdet til miljøpolitiske hensyn og generell
forandringsinteresse. Her firmer vi ressursene for å konstruere scenarier for
hva som skal oppnås med ENØK- og miljøvennlig VVS-teknologi, og hva
som er kriteriene for å være ENØK- og miljøvennlig.

Et funn i kapittel 4 om utbyggingen av universitetssenteret på
Dragvoll, var at prosjekteringen av del 2 blant annet ble endret grunnet ny
kunnskap. Jeg fant at ny kunnskap refererte til både sosiale og tekniske
fortolkninger av kunnskapsbegrepet. Jeg fant også en kunnskapskontrovers
rundt begrepet ENØK. Miljøfaktoren rokker ved spareargumentet og
begrepets referanseramme utvides.

I dette kapitlet ser jeg nærmere på forflytning av kunnskap, såkalt
translasjon (Latour 1987). Jeg analyserer forholdet mellom teori om
kunnskapsoverføring og empiri om bedrifters innovasjonsrate og evne til
omstilling. I motsetning til de fleste andre studier av kunnskapsoverføring
har jeg ikke tatt utgangspunkt i ressurs- eller brukermiljø. Ressurs- og
brukermiljøenes betydning fremkommer derfor bare i den utstrekning det
blir nevnt av de tre meglerinstitusjonene som utgjør enhetene i analysen.

Bredden i WS-bransjen gir sannsynlighet for at det finnes parallelle
forståelser for hva kunnskap er (jfr. begrepene paradigmer og objekt-
verdener, kap 2). For å spissformulere; hvilken kunnskap finnes og på den
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andre siden; hvilken kunnskap virker?
Grovt inndelt har dette kapitlet to hovedbolker. Først presenterer jeg

teori om kunnskapsoverføring. Deretter analyserer jeg arbeidet som gjøres
av tre meglerinstitusjoner som har i oppgave å drive kompetanseheving i
VVS-bransjen (se også Hubak 1995).

6.1. Kunnskaps- og brukerunivers: to verdener?
Å spre kunnskap om energieffektiv og miljøvennlig teknologi (ENØK) har
vært en politisk målsetting i Norge i over tjue år. Utover et forholdsvis
allment opplysningsarbeid forutsetter denne politikken også at det skjer en
kunnskapsoverføring fira miljøer som har mye kunnskap om ENØK-
teknologi (som forskningsinstitutt, importører, m.v.) til brukermiljøer. Et
vesentlig bidrag formidles i tillegg gjennom universiteter og høgskoler.
Etterhvert er også byggebransjen blitt en sentral målgruppe. Offentlig
satsing på FoU, informasjon og opplæring kan gi signal om en forståelse av
kausale årsakssammenhenger mellom kunnskap, holdning og handling.
Virkemidlene er i høy grad forbeholdt teknologiutvikling og -spredning.
Med økt aktivitet i utviklermiljø, samtidig med informasjon til sluttbrukeren
(byggherre), forventes energi- og miljøvennlige design å bli realisert. Bildet
skisserer et ressurs- og et brukerunivers av kunnskap. Med ressursunivers
menes her kunnskapsutviklere av energieffektiv og miljøvennlig teknologi.
Slike miljø forventes å spre sin kunnskap og sine produkt til brukerne.
Brukere forventes å ta opp og realisere ny kunnskap.

Brukeruniverset består av to enheter. Vi firmer industribedrifter og
konsulenter som skal designe tekniske installasjoner, og vi finner markedet,
utbyggeren, som skal kjøpe kunnskapen. I den videre behandlingen av
forholdet mellom ressurs- og brukerunivers vil WS-bransjen her utgjøre
brukergruppen. Når det gjelder ressursuniverset vil jeg spesielt se på
forskning som kunnskapsleverandør. I hvilken grad og på hvilken måte
utgjør forskning ressursgrunnlaget for kunnskapen som blir benyttet i VVS-
bransjen?

Tradisjonelt sett finner vi her to områder med ulike motiv for sin
aktivitet. Mens forskning skal fremskaffe kunnskap, ofte uten et konkret og
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kortsiktig anvendelsesformål, har næringslivet økonomisk vekst som
hovedformål. Blant annet er "hands-on" kunnskap, som lar seg anvende
raskt og effektivt, verdsatt i kommersielle organisasjoner (industri og
næringsliv). Derfor er det rimelig å forvente et sprik mellom ressurs- og
brukeruniversenes oppfatning av hva som er relevant kunnskap.

I dag ser vi riktignok et mindre tydelig skille mellom forskningsopp-
gaver og næringslivets behov. Ikke minst har offentlig finansiert forskning
endret karakter ved i større grad å kunne kalles brukerrettet eller anvendt
forskning. Behovet for en generell tilnærming mellom såkalt grunnforskning
og anvendt forskning er understreket i Stortingsmelding nr. 36 (1992-93), og
vi kan se det uttrykt gjennom omorganiseringen av det norske fors-
kningsrådet. Troen på den lineære modellen hvor forskning er utgangspunk-
tet for produksjon og spredning av teknologisk kunnskap har hatt et
forbausende godt fotfeste. Perspektivet tillegger forskningsarenaen
produsentrollen for kunnskap. Samme forståelse ligger til grunn for
utformingen av virkemidler innenfor norsk energipolitikk.

Det er velkjent at slik kunnskapsoverføring byr på en rekke problemer
som henger sammen med graden av kontakt mellom miljøene, innbyrdes
forståelse av behov og muligheter, og de anvendte kunnskapsoverførings-
strategier (Stankiewitzcs 1986). Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er
knyttet til valg av overføringsagent. Er det et kunnskapsproduserende miljø
som tar ansvaret, er det et kunnskapsbrukende miljø, eller anvendes et
tredje, kunnskapsoverførende miljø?

Mitt valg av fokus på forskningsbasert kunnskap, handler i første
rekke om å undersøke hvordan forskning oppfattes hos meglerne og hos
brukerne. Er det fordommer eller erfaringsbaserte argumenter som ligger til
grunn for eventuelt bortvalg av forskningsmiljø som kunnskapskilde?

Seiv om kunnskap eksisterer, er det ikke noen automatikk i at den vil
bli brukt. Innføring av teknologi er en sosioteknisk prosess hvor den
tekniske komponenten er utvikling og tilpasning av teknologi, mens den
sosiale siden handler om å overtale brukerorganisasjonen til å anskaffe og
integrere teknologien. Beslutningen om valg av teknologi blir så vurdert
etter analyser av behov og interesser (Sørensen 1987). I praksis går den
tekniske og den sosiale komponenten over i hverandre, og det blir av den

149



Kapittel 6

grunn meningsløst å skille dem. Derfor er vellykkede teknologiske løsninger
avhengig av at sosiale og tekniske komponenter ses i sammenheng. I
forholdet mellom industriell aktivitet og tradisjonelle forskningsmiljø er
koblingene komplekse og tildels overlappende.

Når kunnskap skal tas opp i en etablert bedrift, vil det vise seg at
samme teknologi kan oppfattes og brukes forskjellig. Begrepet heterogen
teknologi (jfr. kap 2) viser til organisasjoners argument for, og dermed
målsetting med, valg av en gitt teknologi. Både beslutningsprosess,
økonomi, jus og egenskaper ved selve teknologien (f. eks. fleksibilitet) vil
ha betydning for valget. I en konkret studie må disse faktorene behandles
symmetrisk. Hva som veier tyngst, er et empirisk spørsmål. Kunnskap
tilpasses gjerne organisasjonens kultur (Bijker, Hughes og Pinch 1987 og
Bijker og Law 1992). Innføring av ny teknologi foregår dessuten som oftest
over tid og skrittvis (Kristensen 1986). Teknologisk fornyelse er sjelden ny
kunnskap, seiv om den er ny for foretaket (Rogers 1983, Sørensen 1989).
Mye av dette er i tråd med konklusjonen fra studiet av Dragvoll-utbyggin-
gen. Årsaker til teknologivalg reflekterer type beslutningsprosess og
teknologifortolkning. Sosiale argumenter var like framtredende som
teknologiske, og fleksibilitet (byggets framtidige behov) sto som et sentralt
teknisk argument.

Stankiewitzcs (1979) påpeker at manglende evne til å ta ibruk ny
kunnskap blir et stadig større problem. Spesielt er han opptatt av at bruker-
organisasjoners struktur kan hemme bedriftsintern spredning av ny
kunnskap. Caplan et al. (1975) hevder at manglende bruk av kunnskap må
forklares med kulturelle forskjeller mellom tilbydere og brukere av
kunnskap. Her argumenteres det for en tilnærming mellom partene ved at
begge gjør seg mer kjent med hverandres tankebaner, metoder og uttrykks-
måter og slik visker ut noe av forskjellene som hemmer formidling av
kunnskap. Et alternativt syn innebærer at de kulturelle forskjellene mellom
produsenter og brukere av kunnskap har en verdi som er nyttig og at
ulikhetene derfor må aksepteres. Pålshaugens (1986) argument er at dette
ikke må betraktes som et spørsmål om å formidle kunnskap men heller en
aktivitet som bærer preg av en dialog, og at det kan utvikles komplementær
kunnskap, også i forholdet mellom teknologisk forskning og industri.
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I studier av overføringsprosesser er det også vanlig å vektlegge at
forskning og forskningsbrakerkulturene (industri og næringsliv) tildels har
ulike måter å drive kunnskapsutvikling og problemløsning på. Motivene for
tilegnelse av kunnskap har derfor to typer verdi. Det ene er instrumentell og
umiddelbar nytteverdi, mens det andre er å bidra til å skape et kunn-
skapsreservoar. Ofte bruker industrien markedsanalyser som grunnlag for
beslutninger om valg av strategi og investeringer, både av menneskelig og
teknisk art. Noen bedrifter vil ha mer enn nok med å innhente arbeidsopp-
gåver til morgendagen, mens andre vil ha motivasjon til mer langsiktig
planlegging. Mens forsknings-institusjoner kan sies å besitte en substansiell
rasjonalitet basert på interesse for kunnskap og aksepterte verdier, vil
industri og næringsliv besitte en funksjonell rasjonalitet, hvor mål-middel
relasjonen og aksepterte fakta står i forgrunnen (Naustadlid og Reitan 1994).
Dette kalles også den kognitive kløften mellom kunnskapsprodusenter og -
brukere som her er industri og næringsliv. I sin ytterste konsekvens kan
kontrastene mellom de to verdenene oppsummeres som i figur 6.1.
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Forsker Bruker

Formål med
kunnskap

Verdier

Type rasjonalitet

Ettertraktede
ferdigheter hos
aktørene

Vinne ny innsikt Ta beslutninger
løse problem

Sannhet, forståelse Effektivitet og
av sammenhenger produktivitet

Substansiell

Evne til å stille
faglige spørsmål,
detalj orientert

Funksjonell

Evne til å
produsere svar,
helhetsorientert

Betydning av tid Fleksibel størrelse Viktigste begrensende
faktor

Hva er et godt
resultat?

Skape faglig og
samfunnsmessig debatt
som gir nye spørsmål

Skape minst mulig
debatt og konflikt,
resultatet har gitt
svar på spørsmålet
og problemet er ute av
verden

Figur 6.1. Kontraster mellom forskerverden og brukerverden (Naustadslid
og Reitan 1994:38)

Med dette noe stiliserte utgangspunktet om forskjeller er det lett å
konkludere med at en tilnærming mellom forsker og bruker kan bli
vanskelig. Forskning kan lett skape nye problem for en bruker ved at flere
spørsmål enn de opprinnelige kommer til. Mens forskning her betraktes som
en fagintem prosess, er brukerens behov hjelp til problemløsning. Industrien
har ifølge modellen et mer pragmatisk kunnskapssyn. Forskningens

152



Fra resultatformidling til kunnskapsmegling

kunnskapsutvikling firmer ofte sted uten noe umiddelbar nyttefokus. Her
kan formålet i like stor grad være å opparbeide et kunnskapsreservoar f. eks.
til bruk for samfunnsplanlegging.

Naustadslid og Reitan presenterer flere mulige årsaker til at industri
og næringsliv likevel kan etterspørre forskning. De viktigste er a) instru-
mentell bruk, b) strategisk bruk og c) bruk til opplysning og begrepsdannel-
se. Den instrumentelle modellen er basert på et kunnskapsyn hvor forskning
forventes å løse problemer som bedriften står ovenfor. Her er problemet
startpunktet. Neste skritt er analysen av kunnskapsbehov som etterfølges av
en søkeprosess etter miljø hvor kunnskapen kan finnes. Kunnskapen hentes
ut, tilbakeføres til organisasjonen og problemet løses. Dette er en lineær eller
kunnskapsdrevet modell for bruk av forskning (Weiss 1978). Modellen er
også deterministisk i den forstand at kunnskapen forutsettes å være objektivt
sann og entydig virkningsfull. Slik oppfattes også den sosiale virkeligheten.
Modellen gir et bilde av statiske organisasjoner og omgivelser.

Strategisk bruk av forskning kan eksempelvis ha som motiv å styrke
en bedrifts konkurranseevne eller å overtale tvilere. Selvsagt må argumentet
fremstå som interessant for instrumentell bruk, men i realiteten behøver ikke
kunnskapsmangel å være årsaken til søken etter forskningsresultat. Det kan
også være strategisk fundert å velge bort kunnskapsinnhenting fordi økt
kunnskap kan komplisere beslutningsprosessen. Den tredje formen for bruk
av forskning kan være som legitimitet for å sette en sak på den politiske eller
faglige dagsorden. Mens det formelle argumentet fremstår som opplysning
og begrepsdannelse, kan oppmerksomhet være det virkelige motivet.

Teoretisk sett er etterspørsel utgangspunktet for kunnskapsoverføring
(Havelock 1988, Naustadslid og Reitan 1994). Det innebærer en hypotese
om at interesserte brukere er grunnlaget for meglernes eksistens, et såkalt
teknologisug (pull-modellen). På den annen side blir det også fremhevet at
motivet for kunnskapsheving som oftest vil være av pragmatisk karakter,
dvs. et strategisk valg for å øke konkurranseevnen. Teknologidriv innebærer
motsatt retning - at utviklermiljø vil være kraften bak aktiviteten (push-
modellen). I dag er det vanligere å legge vekt på typer aktiviteter og
hendelser i innovasjons- og spredningsprosessene (Hatling 1989).

Mens Naustadlid og Reitan oppfatter bruk av forskning som basert på
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ulike motiv, betrakter Havelock (1988) teknologisk kunnskapsoverføring
som en forhandlingsprosess. Startpunktet i prosessen er alltid at brukeren
har et udekt behov - forøvrig i tråd med Naustadslids og Reitans (1994)
begrep om instrumentell bruk av forskning. Dette uttrykte behovet setter så
igang en søkeprosess for å få behovet dekket. Havelock poengterer at
nøkkelen til å forstå teknologisk kunnskapsoverføring nettopp ligger i å
forstå brukerens søkeprosess. I letingen kan det være tilstrekkelig å bruke
egen organisasjon. Det vil være ressursmessig lønnsomt. Alternativt må man
ut og lete eksternt. Ifølge Havelock ligger en av brukerens barrierer nettopp i
det å gå ut av egen organisasjon. Argumentene for å la være er mange,
eksempelvis at det er dyrt og usikkert. Vegringen kan være basert på dårlige
erfaringer. Det kan også handle om at det eksterne ressursuniverset i
prinsippet er uendelig og at leteoppgaven dermed betraktes som uoverkom-
melig. Vi ser at Havelock her poengterer forhold ut over selve kommunika-
sjonsaspektet og kulturforskjeller. Kjernen i budskapet handler om økonomi,
tillit, oversiktsproblem etc. I utarbeiding av teknologiske design viser
Bucciarelli (1994) også at bedrifter først vil lete etter erfaringsbaserte og
praksisnære løsninger. Kunnskapen blir gjerne forhandlet internt i miljøet,
og er i større grad styrt av aktørenes interesser og verdier enn av vitenskap-
lige og teknologiske faktorer (Bucciarelli 1994:159). Økonomi viser seg,
kanskje noe overraskende, å spille en mindre rolle i en slik utredningsfase.

I studier av teknologisk kunnskapsproduksjon og
kunnskapsoverføring er det viktig å se på type kunnskap såvel som pk feltet
hvor denne kunnskapen overføres. Her er det snakk om teknologisk
kunnskap som både kan være av teknisk og organisatorisk art. Som type
kunnskap kan den enten være lik eller forskjellig fra f. eks.
samfunnsvitenskapelig kunnskap (jfr. Naustadslid og Reitan 1994). Det som
kjennetegner feltet er at det er et totrinns brukerunivers (bransje og marked).
Dessuten er ressursuniverset udefinert.

Ofte kan det være nødvendig å bruke en agent eller megler, hevder
Havelock (1988). En megler skal ideelt sett kombinere organisasjonens
umiddelbare behov for oppdrag med å gi innsikt i politiske beslutninger og
vitenskapelig forståelse av problemområdet. Mens førstnevnte svarer til
langsiktig planlegging, vil en ensidig orientering mot organisasjonens
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umiddelbare kommersielle behov føre til adhoc-preget beslutningstaking.
lkke minst er meglerens rolle å koble brukerbehov og ressursunivers.

Enkelte ganger er ikke problemet engang klart for brukeren, andre ganger er
problemet klart men ikke hvor løsningen kan innhentes. Etter problemets
karakter og omfang må megleren være alt fra katalysator til etterforsker. En
fordel ved å bruke megler er at løsningen verken krever at bruker eller
kunnskapsleverandør må forandre sin organisasjon for å nå den andre
parten. Dette overlates til megleren. En enkel modell for nødvendig
kommunikasjon er vist i figur 6.2.

Løsningsforslag

Relevant
kunnskapsunivers

Brukerorganisasj on

Behovsuttalelse

Figur 6.2. Brukav megler (Havelock 1988:47)

Imidlertid er det ikke gitt at bruken av megler blir en suksess. Seiv om
partene har lyktes i å definere problemet og å utrede løsningsforslagene kan
det være langt igjen før løsningene blir implementert og resultatene kommer
for dagen. Normalt vil prosessen foregå via bedriftsintern spredning av den
nye forståelsen eller produktet, innføring av nye rutiner og tilslutt vil en
gevinst i form av økt kvalitet eller produktivitet finne sted. Dette krever
dialoger på flere nivå internt og mellom bransje- og kunnskapsunivers, som
vist i figur 6.3 (Havelock 1988).
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Forskerorganisasion Brukerorganisasion

FoU-organisasjonens ledelse

^ Topp-ledelse

Mellom-ledelse

Overføringsledd — • Mottakerledd

FoU-enheter,
prosjekt Utførende ledd

Figur 6.3. Dialoger mellom forsker- og brukerorganisasjon (Havelock
1988:55)

Det har også vært stilt spørsmål ved om det er organisasjonens struktur eller
individrelaterte forhold som fremmer, eventuelt hemmer, bruk av ekstern
kunnskap (Naustadlid og Reitan 1994). I såkalte mekaniske organisasjoner
med hierarkisk oppbygning vil normalt kun toppledelsen ha beslutnings-
myndighet. Avgjørelser blir så sendt som ordre nedover i hierarkiet. En
organisk eller nettverkspreget organisasjon vil operere med en flatere
struktur. Flere aktører vil kunne skaffe tilveie oversikt over markedsforhold
og kunnskapsbehov. Slike bedrifter vil ha bedre forutsetning for å ta
avgjørelser i dialog og fellesdiskusjoner (Hatling 1989). I bygnings- og
VVS-bransjen finner en trolig begge typer bedriftsstrukturer. Tradisjonelt er
håndverksfagene organisert etter hierarki-prinsippet, mens ingeniørtunge
firma i større grad kan forventes å være mer nettverkspregete organisasjoner.
Om så er tilfelle, vil aksepten for kunnskap avhenge av ledelsen i
handverksbedrifter. Innovasjon "nedenfra", i betydningen viktigheten av
"hands-on" forståelse, vil hemmes dersom disse aktørene ikke blir hørt.
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6.2. ENØK-poIitikk, energiteknologi og WS-design: Forholdet mellom
formidling av politiske verdier og teknologisk kunnskap
Prosessen fra at kunnskap eksisterer til at den blir implementert gjennom
WS-tekniske løsninger kan deles i to faser. Den første gjelder motivasjonen
for tilegnelse av kunnskap (f. eks. lønnsomhet). Den andre handler om
vilkårene for at kunnskapen faktisk skal bli brukt (f. eks. bedrifts- eller
faginterne kri terier).

En mulig måte å koble kunnskap, faglig ekspertise og marked på er
som tidligere nevnt, å bruke meglere. Innenfor WS-bransjen har j eg valgt å
studere tre aktører som arbeider med faglig oppdatering. De tre megler-
organisasjonene har i prinsippet hele WS-bransjen som målgruppe, dvs.
produsenter, leverandører, installatører og rådgivende ingeniører. Funksjo-
nen til disse organisasjonene er nettopp å fylle rollen som meglere eller
konsulenter mellom WS-bransjen og kunnskap om energieffektive og
miljøvennlige løsninger. De skal skaffe oversikt over ressurstilfanget på den
ene siden og brukerbehovet på den andre siden. De skal ideelt sett kunne
innhente all den kunnskapen som bransjen behøver og deretter spre den ut
der hvor den etterspørres eller trengs.

Blant de tre meglerne eller agentene firmer vi aksjeselskapet Opplys-
ningskontoret for energi og miljø (OFE), som fram til 1994 var statlig og
opererte som en enhet under Institutt for energiteknikk (IFE). I dag er OFE
eid av seks ansatte samt seks private bedrifter og enkeltpersoner. OFE hadde
for 1995 et budsjett på ca. 25 millioner kroner til opplærings- og
informasj onsaktiviteter.

De andre to er stiftelser, herunder bransjeorganisasjonen WS Energi-
og miljøteknisk forening og markedskontoret WS-Utviklingssenter. Energi
og miljøteknisk forening er stiftet av bedrifter i bransjen, mens Utviklings-
senteret er stiftet av Energi- og miljøteknisk forening og Norske rørlegger-
bedrifters landsforening (NRL). Mens førstnevnte har som hovedmålsetting
å oppdatere bransjen (ideell målsetting) har den andre en mer forretnings-
messig ide (kommersiell målsetting) - nemlig salg av bransjens varer og
tjenester. Som profesjonsorganisasjon har Energi- og miljøteknisk forening
en viss innflytelse på politiske beslutninger som berører WS-bransjen. De
er f. eks. ofte innkalt til høringsmøter i forkant av at offentlige beslutninger
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treffes. Foreningen hadde et budsjett beregnet fra inntekter av kurs, messer
og kontingent på tilsammen ca. 2 millioner kroner i 1995. Utviklings-
senterets sum i 1994 var 3,7 millioner. Det var budsjettert vesentlig høyere
for 1995. Som vi ser var budsjettene til disse to langt lavere enn OFEs.

I de siste årene har de tre meglerorganisasjonene inngått samarbeid.
De samarbeider om kurs i den forstand at de trekker på hverandres
kompetanse og kontaktnett. Som vi senere skal se, arbeider de mot litt
forskjellige deler av bransjen.

Systemet som jeg her vil studere nærmere, kan beskrives som i figur
6.4. Mellom tilbydere og brukere har vi tre meglerorganisasjoner. Jeg skal
analysere hvordan disse tre organisasjonene fungerer: Hvordan driver de
kunnskapsmegling, og i hvilken utstrekning spiller forskning og forsknings-
institusjoner en rolle i ressursuniverset?

Meglere
OFE
VVS Energi- og miljøteknisk forening
VVS Utviklingssenter

Tilbydere
Et udefinert
ressurstilfang

Brukere
WS-bransjen:
-rådgiver
-installatør/entreprenør
-leverandør
-produsent

Figur 6.4. Meglerfunksjonen

sluttbruker/marked

Som vi ser av figur 6.4., er tilbydersiden udefinert. Det er ikke opplagt hvor
relevant teknologisk kompetanse er å finne. Det kan være industri-eksterne
forskningsmiljø, men også kompetanseutvikling bedriftsinternt, enten
teoretisk eller erfaringsbasert. Noen bedrifter vil satse på nisjer og ønsker
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derved å bidra med spisskompetanse. Brukeren er her WS-bransjen og ikke
byggherre eller bruker av bygget. I utgangspunktet kan en meglers funksjon
enten være kobling av bruker og tilbyder av teknologisk kunnskap, eller det
kan være markedsføring og bedriftsprofilering. Vi skal etterhvert se
nærmere på hvem tilbyderne er, og hvordan de tre organisasjonene kobler
brukeruniverset med ressursuniverset. Ved å studere nettverket bestående av
meglere, kunnskapsunivers og brukerunivers er det mulig å belyse hvordan
kunnskap spres, hva som etterspørres og hva som tilbys. I hvor stor grad er
kunnskap om energi- og miljørelaterte spørsmål sentralt i dette koblings-
nettet?

I 1993 ble de offentlige subsidiene til energiøkonomiserende tiltak i
bygg omgjort. Fra å gjelde tilskudd til investeringer er de nå forbeholdt
utviklersiden av teknologi. Omleggingen av de økonomiske
støtteordningene gir signal om at det ikke finnes tilstrekkelig energi- og
miljøvennlig teknologi. En representant for bransjen har et annet syn:

"(..). Norsk og skandinavisk teknikk og kunnskap på det som
har med WS-teknikk å gjøre, det ligger lengst fremme i
verden.(..) Det som er problemet, er at det er ikke penger eller
vilje hos byggherre til å bruke de kunnskapene som er. Man
bruker ikke den kunnskapen hvis man kan levere noe billige'
re. "x

Her er offentlig politikk og bransjens oppfatning på kollisjonskurs.
Interessen hos byggherrer har etter uttalelser fra VVS-bransjen sunket
dramatisk etter at støtten til investeringer ble fjernet.2 Bransjen hevder at
markedet ikke investerer mer enn det som strengt tatt er påkrevd, gjennom
blant annet byggeforskriftene.3 Her avdekkes det en kunnskapskontrovers

1 Intervju i WSEnergi- og miljøtekniskforening i 1993, med teknisk sekretær Jan Backe Wiig
2Se f. eks.
Intervju i WS Energi og miljøteknisk forening s. 10
Intervju Roger Rand WS, Int. 2 s. 8 og 13
Intervju i Rolvestad WS s. 2
Intervju i Rakvik WS, Int. 2 s. 2
Intervju i WS Utviklingssenter s. 8
3Se f. eks.
Intervju i Røkke WS, Int. 2 s. 23
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hva ENØK angar. Mens offentlige myndigheter vil stimulere til teknologisk
utvikling mener bransjen at det finnes nok kunnskap og at problemet består i
markedsføring og økonomi.

Gjennom omleggingen av subsidiene er utviklermiljøet også indirekte
stilt til ansvar for å spre ny teknologi. Sitatet ovenfor peker på at det er i
forholdet mellom kunnskap og marked at problemene ligger. Motivasjonen
for kompetanseheving vil trolig være lav i industri og næringsliv dersom det
i praksis er vanskelig å få solgt kunnskapen. I arbeidet med å innføre ny
teknologi poengterer myndighetene viktigheten av en faglig styrking av
blant annet rådgivere som ofte er koblingspunktet mellom kunnskap og
marked.4 Sammenhengen mellom energi, miljø og inneklima setter nye krav
til dem, heter det.

"Tilbydersiden representert ved leverandører og produsenter
av enøk-utstyr, rådgivende ingeniører og entreprenører er
blant de viktigste aktørene når det gjelder enøk-tiltak hos
brukerne. Disse aktørene vil normalt seiv ha en økonomisk
motivasjon til å markedsføre enøk-produkter og informere om
disse'6

I Stortingsmelding nr. 41/92-93:23 blir det poengtert at erfaringer med
energi- og miljøvennlige investeringer i statens bygg har vist seg lønnsom-
me. Imidlertid krever dette planlegging og grundige foranalyser. W S -
bransjen har idag sterkere innflytelse i byggesaker enn tidligere. I sum utgjør
tekniske anlegg mellom 20 og 30 prosent av byggekostnadene for et nybygg
og andelen forventes å stige ytterligere.6

Så seiv om visjonene, kunnskapen og lønnsomheten er tilstede, er det ikke
dermed sagt at bransjen som sådan er positiv til ny teknologi.

Intervju i Roger Rand WS, Int. 3 s. 15
Intervju i Reiten WS, Int. 1 s. 5, 6 og 19
Intervju i Statens bygningstekniske etat, spesielt s. 3
4St.meld. nr. 61. 1988-89:45-46
St.meld. nr. 41. 1992-93:21
5St.meld. nr. 41. 1992-93:29

^Intervju i Råd WS, Int. 2 s. 13
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6.3. Konkrete forsøk med kunnskapsmegling
De tre meglerorganisasjonene har formelt sett rollen som møteplass for
tilbydere og etterspørrere av kunnskap om energi- og miljøvennlige
løsninger. For å lykkes er det nødvendig at de forstår brukerens behov, men
de må også ha evnen til å formidle brukerens behov til kunnskapsutvikleren.
I tillegg skal de også orientere brukeren om ny teknologi. Nettopp denne
kommunikasjonen er OFE, W S Energi- og miljøteknisk forening og W S
Utviklingssenter sin funksjon. De befinner seg i en mellomposisjon hvor
kunnskapstilfanget skal kartlegges, brukerbehovet skal defineres og
løsningen utarbeides.

6.3.1. Opplysningskontoret for energi og miljø (OFE)1

OFEs historie skriver seg tilbake til 1978. Da opprettet Olje- og energi-
departementet "statlig ENØK-komité" som skulle drive med informasjon og
opplæring om energiøkonomisering. Departementet mente etterhvert at
behovet for opplæring og etterutdanning var økende. Derfor ble enheten
utskilt fra departementet i 1990. Resultatet var opprettelsen av "Opp-
lysningsaksjonen for energiøkonomisering".

"Det ble behov for kurs og etterutdanning for å fylle det gapet
mellom formell utdannelse og glemselskurve på den ene siden
og ny teknologi, ny vitenpå den andre siden."

For å minske dette gapet iverksatte departementet etterutdanning innenfor
dette flerfaglige feltet. Målet var økt samhandling mellom de involverte
bransjene. Disse er WS-bransjen, elektrikerbransjen, entreprenører,
arkitekter og

"ikke minst den store gruppen som er driftspersonell - som skal
leve med de løsningene som arkitektene lager, som bygg-
herrene kjøper og som de profesjonelle fagfolkene bygger."

OFE har fem definerte målgrupper. Disse er (1) lokal forvaltning (E-verk,
kommuner og fylkeskommuner), (2) private næringsbygg (bank, forsikring,

intervjusitater er tatt fra intervju med opplæringsleder Bente Haukland Næss i Opplysnings-
aksjonen for energiøkonomisering i 1993 (nå Opplysningskontoret for energi og miljø) med mindre
annet er angitt.
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hotell og butikkjeder), (3) industri, (4) RAKEL-gruppen (yrkesgrupper som
står for planlegging og prosjektering av bygg, herunder rådgivende
ingeniører) og (5) driftspersonell. Som vi ser er de tre første næringer, mens
de to siste er yrkesgrupper. OFE har altså sitt brukerunivers klart definert.

Etter omorganiseringen til aksjeselskap i 1994 skiftet OFE navn.
Navneendringen forteller også om et økt fokus på miljø, eller som OFEs
informasjonsleder sier; "fra ENØK til energi, helse og miljø".

OFE har fortsatt et utstrakt samarbeid med Staten. Rundt 70 % av
kapasiteten går til offentlige oppdragsgivere. Av budsjettet på rundt 25
millioner kroner skal omlag en tredjedel gå til opplæring og resten til
informasjon og samfunnskontakt. Sistnevnte er kampanjer, nyhetsbrev og
brosjyremateriell. Mens kampanjene er kanalisert gjennom fjernsyn og
dagspresse, dvs. er myntet på en bred målgruppe, blir nyhetsbrev og
brosjyremateriell distribuert til bransjer og andre interessenter som OFE har,
eller har hatt, samarbeid med. OFE initierer seiv majoriteten av tilbudene på
opplæring og etterutdanning, og tilbyr både standardkurs og spesialkurs.

Gruppen driftspersonell er den største brukeren av OFEs opplærings-
tilbud. Ikke minst bruker sentral og lokal forvaltning OFE til å oppgradere
driftsstaben til å betjene ny teknologi. De bistår også store private industri-
konsern. OFE markedsfører kurs til industri, næringsbygg og til den
offentlige bygningsmassen. De skreddersyr også kurs til brukere som
kontakter dem. Opplæringen strekker seg enda lenger enn kursvirksomhet.
De rådgir, planlegger, iverksetter og gjennomfører prosjekt. Dette er blant
annet gjort i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE). De sertifiserer
dessuten sivilingeniører til såkalt PDC-kompetanse (professional develop-
ment certification). PDC-kurset er med på å gi kompetanse som kvalifiserer
til Energi- og miljøsertifikatet. Brukerne må seiv ta kontakt med organisa-
sjonen for kurspåmelding.

OFE er plassert i Oslo, men de reiser også rundt for å arrangere kurs
og andre aktiviteter. Ressursgrunnlaget til OFE er et nettverk bestaende av
næringslivsfolk, forskningsinstitutt, industri og medlemmer av ingeniør-
foreningene RIF og NIF.

"Det kan være alt fra tekniske ledere i en kommune som vi har
fått anbefalt eller som vi har blitt kjent med eller som vi vet er
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flink, det er mange konsulenter fra private bedrifter, lærere fra
skoler. Det foregår ikke på en bestemt måte hver gang - vi
forsøker å søke spisskompetansen i miljøene."

Nettverksbyggingen virker lite systematisk. De allierer seg med folk som er
faglig tettest mulig opp til kursets målgruppe.

"(..). Vi utdanner ikke lærere, men våre folk skal ha fire års
praksis, teoretisk utdannelse, de skal ha vært skitten på fingra
for å være lærer på et vaktmesterkurs."

OFE sier at de er opptatt av det kommunikative og kulturelle aspektet.
Lærerene skal kjenne kursdeltakernes hverdag og kursdeltaker og lærer skal
forstå "samme språk". Informanten hevder at de stiller store krav til lærerne
de benytter. De bruker blant annet video i opplæringen av undervisnings-
personell. Kunnskapen blir hentet fra forskjellige kilder. Det kan være fra
forskning, fra undervisningsinstitusjoner eller enkeltpersoner eller grupper
som har praktisk erfaring fra drift av tekniske anlegg. Det kan også være
enkeltpersoner som har spesialisert seg på et tema innenfor energi- og
miljøvennlige løsninger. Lekfolks erfaringer med effekten av tekniske
anlegg er også med som grunnlag. Sistnevnte er oftest i forbindelse med
helsespørsmål, materialvalg og luftkvalitet i offentlige bygg.

OFE samarbeider både med Energi- og miljøteknisk forening (fra
1993) og med W S Utviklingssenter (fra 1989) om kurs. De utveksler
erfaringer, kursmateriell og kursopplegg. Likeså har OFE fra 1992 et
samarbeid med fagutdanningen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet, NTNU (tidligere Norges tekniske høgskole, NTH).

Evaluering av kursopplegget har i lengre tid blitt utført, men om
kunnskapen blir anvendt etter opplæringen ble først i 1995 med i OFEs
evalueringssystem. Norsk institutt for markedsføring har vært engasjert for å
undersøke dette.

Foruten offentlige brukere benytter også store industrikonsern OFE.
Brukerne som kontakter organisasjonen er ofte i den situasjonen at ny
teknologi allerede er innført. Motivet for kunnskap er av operativ karakter -
mest mulig rasjonell drift av nye tekniske anlegg. Ofte vil sparepotensialet
være et viktig argument. Dette må sies å være i tråd med hypotesen om
funksjonell rasjonalitet. Langt på vei er de organisatoriske beslutningene i
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foretaket allerede foretatt på det tidspunktet hvor meglerorganisasjonen blir
kontaktet. Brukeren vil gjerne være eieren eller den som driver bygget, og
ikke yrkesgrupper i WS-bransjen. Det er driftsansvarlige for større bygg
som er av størst interesse for OFEs meglerfunksjon. Planleggere i bygge-
bransjen, deriblant rådgivende ingeniører, er en yrkesgruppe som i svært
liten grad kurses gjennom OFE.

Derfor er OFEs brukergruppe i større grad forvaltere og eiere av bygg
(markedet) enn yrkesgruppene som designer anlegg. Utviklersiden av
teknologi, som virkemiddelbruken er rettet mot, synes ikke å bruke OFEs
meglertilbud i særlig grad.

Ressursgrunnlaget er bredt og synes å være basert på personkontakter
som etterhvert blir faste samarbeidspartnere. Forskningsmiljø er blant disse.
En stor del av dette person-nettverket er nettopp planleggere. Dette kan sies
å være et paradoks i og med at flaskehalsen for å implementere kunnskap
hevdes å sitte nettopp hos yrkesgrupper som driver planlegging og utføring.8

OFE er en organisasjon som har satset på kunnskap om ENØK.
Navne-endringen forteller at satsingen formelt tilsier økt fokus mot disse
spørsmålene. Staten var lenge drivkraften bak foretaket. OFE har beholdt sin
profilering som "statens forlengede arm" - seiv etter omorganiseringen.
Navneendringen, fra "aksjon" til "kontor" gir et bilde av en mindre politisk
offensiv aktivitet. Organisasjonen fremstår fortsatt som en aktiv megler med
en synlig profil, ikke minst på grunn av det vidtrekkende kampanje- og
samfunnskontaktarbeidet. Offentlig forvaltning utgjør en svært sentral del av
OFEs brukere.

Det tidligere pålagte samarbeidet med Institutt for energiteknikk på
Kjeller gir samtidig bilde av et nært samarbeid med forskningsmiljø. Derfor
er OFE en politisk og derfor verdiorientert organisasjon, samtidig som den
klart er orientert mot vitenskapelige miljø. Når det gjelder drivet i
aktiviteten, fremstår det ikke klart at OFE er etterspørsel styrt - tvert om.
Langt på vei fremstår OFE som en misjonerende aktør, hvor kunnskap og
verdier er vevd sammen. Staten spilte en svært aktiv rolle i dette nettverket
fra 1978.

^Ibid, store deler av intervjuet
Stortingsmelding nr. 41 (1992-1993) s. 21 og s. 29
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6.3.2. WS Energi- og miljøtekniskforening9

Energi- og miljøteknisk forening ble stiftet i 1924. Etterhvert er det etablert
11 regionale grupper rundt om i landet. Gruppenes regionale styrer består
vanligvis av ingeniører og sivilingeniører. Stiftelsen har individuelt
medlemsskap. Seiv om foreningen er en fagpolitisk organisasjon, driver de
også etterutdanning overfor bransjen. De tre viktigste kildene til faglig
oppdatering er tidsskrifter, messer og kurs. Energi- og miljøteknisk forening
eier aksjeselskapet Skarland Press som utgir fagtidsskriftene Norsk W S ,
Rørfag, Kulde og Sanitærteknikk. Hvert annet år arrangerer foreningen
WS-dagene. Dette er en messe hvor kurs og møtevirksomhet er en del av
pakken. Fagkurs kan initieres og gjennomføres regionalt, sentralt eller ved at
kurs initieres sentralt og at materiell distribueres ut til det landsdekkende
nettverket.

Energi- og miljøteknisk forenings medlemsregisteret angir yrkestittel
og ikke utdanning (WS-årboken 1992). Jeg firmer flest ledertitler i
oversikten. Informanten forteller at det er litt vanskelig å si hvilke
yrkesgrupper som dominerer som deltakere på kurs. Påmelding til kurs gir
kun data om navn på person og firma. Han tror likevel at det er flest teknisk
utdannede (ingeniører) blant deltakerne. Kurstilbudene gjennom Energi- og
miljøteknisk forening har dreid seg om praktisk bruk av teoretisk verktøy,
slik som beregningsprogram, og om lover og forskrifter.

Foreningen har fra 1992 hatt samarbeid med OFE og er, som tidligere
nevnt, siden 1989 en av to stiftere av Utviklingssenteret. Med OFE har de
samarbeid på kurs om miljø og energieffektivisering i form av å tilby
fagpersoner fra sitt kontaktnett og medlemsmasse. OFE på sin side tilbyr
materiell og kursopplegg. Dessuten utveksles synspunkt og erfaringer. OFE
kjøper også annonseplass i foreningens tidsskrift, samt at de bistår dem med
finansiering av annonser i annet trykt materiell.

Ser vi på ressursuniverset som Energi- og miljøteknisk forening
benytter, firmer vi også her en relativt stor spredning. Seiv kaller de det
"spisskompetanse" på det aktuelle feltet. Forelesere og kursansvarlige kan

9 Alle intervjusitat er hentet fra intervju med sekretær Jan Backe Wiig i VVS Energi- og miljøteknisk
forening (tidligere VVS Energiteknisk forening) 1993 med mindre annet er angitt.
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være rådgivende ingeniører eller forskere, økonomer, pedagoger eller
psykologer, alt etter hva kurset skal formidle. I tillegg til rent teknisk
kompetanse tilbyr foreningen nemlig også kurs i presentasjonsteknikk og
salg. Om etterutdanningens nyhetsverdi sier informanten:

"(..). Det er jo stort sett dagens og gårsdagens kunnskaper som
manformidler videre, det er ikke fremtidens kunnskap, det har
de ofte ikke klart definert engang. Men gjennom diskusjoner og
sånt etterpå, spørsmålstilling og sånt, så vil man kunne få
klarlagt visse trender og visse muligheter."

Informantens uttalelse støtter Stankiewitzcs (1979) påstand om problemet
med å benytte ny kunnskap. Sitatet er i tråd med hypotesen om at bransjen er
re-aktiv i bruken av kunnskap.

Behovet for etterutdanning kan også fremkomme som et resultat av
foreningens kontakt med myndighetene. For eksempel kan dette være kurs
om foreslåtte byggeforskrifter eller opplæring i nylig vedtatte forskrifter.
Energi- og miljøteknisk forening anser diskusjoner og meningsutvekslinger
som sentralt i kurstilbudet. Her er det, ifølge informantenten, sj elden snakk
om rene innlæringskurs. Opplærings-behovet kan dessuten komme fra
foreningens kontakt med forsknings- og utredningsinstitusj oner eller fra
utdanningssystemet. Energi- og miljøteknisk forenings regionale grupper
har lokalt selvstyre. Disse gruppenes kontaktnett er avgj ørende for en stor
del av aktivitetene som blir utført i regi av foreningen. Ressursnettet rundt
foreningen er derfor landsdekkende.

WS-bedrirter tar også kontakt for å undersøke muligheter for kurs
som følge av spesielle behov. Da fungerer Energi- og miljøteknisk forening
mest som en kontaktformidler ved at de tipser om personer eller miljø som
kan være behjelpelig.

"(..). Problemet er jo det at folk ofte er på jakt etter ting akkurat
der og da, og det er det ikke alltid man kan tilfredsstille. Men
det vi gjør, det er jo å henvise til ressurspersoner innenfor
området, det er en ganske stor del av vår virksomhet, og folk
som ringer og er på jakt etter løsninger på spesielle problemer,
da har vi jo en oversikt over ressurspersoner som vi da
henviser til."
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I noen tilfeller driver de ren kontaktformidling mellom ressurs og bruker
uten seiv å involvere seg. Mange av henvendelsene kommer som følge av
mer "akutte" kunnskapsbehov. Også det som denne informanten forteller er i
tråd med teorien om funksjonell rasjonalitet og et pragmatisk syn på behovet
for kunnskap.

Energi- og miljøteknisk forening initierer ofte kursene seiv, men de
har verken standardkurs eller skreddersydde kurs slik som OFE. De tilbyr
heller ikke kurs som er konsentrert om energi og miljøspørsmål. Informan-
ten mener at dette er dekket opp av OFE, og henviser ofte til OFE som en
ressurs i slike spørsmål.

Denne foreningen er VVS-bransjens interesseorganisasjon. Slik som
hos OFE, er aktiviten både etterspørselsdrevet og tilbudsstyrt. Jeg hevdet at
hos OFE ser jeg et klart misjonerende driv. I den grad Energi- og
miljøteknisk forening har et tilsvarende driv, gjelder det fagets posisjon og
profil som sådan, og ikke ENØK eller andre tema. I og med personlig
medlemskap er det rimelig å forvente at faglig interesse og muligheter for
innflytelse ligger til grunn. I motsetning til OFE er dette en VVS-faglig
megler. Derfor kan tema og problem for foreningens aktivitet også ha
opphav bransjeinternt. Dette bildet kompliserer forholdet mellom tilbyder-
og brukerrollen. Verken når det gjelder bruker- eller ressursunivers gir
foreningen klare uttalelser på hvem disse er.

Vi firmer både formelle og mer uformelle søkeprosesser etter
kompetanse for å tilfredsstille både forespørsler og på områder som
organisasjonen seiv anser som tidsaktuelle. Formålsparagrafen er svært vid
og foreningen samler og sprer informasjon på flere måter. De taler bransjens
sak i politiske beslutningsprosesser og videreformidler politiske forslag ut i
nettverket, innhenter synspunkt og samler bransjen til diskusjonsmøtet

Organisasjonens meglerrolle er flerdelt. Dette er både en interesseor-
ganisasjon, en organisasjon som som retter innsatsen mot å informere om
WS-teknologi og et slags oppslagsverk for bransjens fagfolk, men ikke på
kunnskap om ENØK. Det foretas ingen måling av den praktiske nytten av de
få læringskursene som Energi- og miljøteknisk forening organiserer. De gir
deltakeme skriftlige tester slik at de kan vurdere om kunnskapen har festet
seg. Om kunnskapen praktisk blir benyttet er informanten usikker på:
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"Det er spørsmål somjeg også har stilt meg, om de får lov til å
bruke den nye kunnskapen som de får. Som oftest trorjeg de får
det.(..) Det burde jo være en del av betingelsene for å gå på et
kurs. Hvis man får kunnskap som kanskje ikke er gjennomført i
ens eget firma, bør man ihvertfall sjekke om gjennomføring lar
seg gjøre. Men det gjøres nok ikke i alle tilfeller dessverre, men
man får nok i alle fall impulserpå det."

Dette sitatet synliggjør et viktig problem. Det peker på to forhold ved å
fremheve det prosessuelle i kunnskapsoverføring. Det ene er bedrifters
vurdering av kunnskapens nytte. Ikke sjelden hører jeg i løpet av et
bedriftslederintervju at det å sende ansatte på kurs er bortkastede ressurser.
Mange bedriftsledere er derfor kun villig til å påkoste kurs og etterutdanning
som de oppfatter å ha umiddelbar nytteverdi for firmaet. Det andre
forholdet, forsåvidt en følge av det førstnevnte, viser til at strukturen i
bedriften som kursdeltakeren tilhører kan ha stor betydning for om
vedkommende får anledning til å fremlegge og benytte nyervervet
kunnskap. Bedrifts-organisering har også betydning for muligheter for
kunnskapsspredning. Beslutningshierarki, omstillingsevne og ressursvurder-
inger er faktorer som har betydning i spørsmålet om teknologisk fornyelse.
Informantens lille tvil om at ny kunnskap blir brukt, gir mistanke om at
tvilen burde ha vært større. Han er tross alt avhengig av å tro at det nytter.

Medlemsregisteret forteller at mange av medlemmene er bedrifts/esfe-
re i tekniske fag og handverksfag. Dette tyder på at Energi- og miljøteknisk
forening iverksetter flest aktiviteter rettet mot håndtverksmestere, ingeniører
og sivilingeniører.

Den typen kurstilbud som foreningen gir er mer preget av diskusjoner
rundt fagets utvikling enn ren innlæring av (ny) kunnskap. Av det totale
oppdateringstilbudet synes kurs å være i mindretall. Tidsskrifter er
hovedkanalen for formidling av teknisk stoff, mens det forøvrig virker som
om Energi- og miljøteknisk forening er en viktig kontaktformidler for
bransjens medlemmer. Denne bransjeorganisasjonen bærer preg av å være et
diskusjonsforum for spesielt interesserte. Forskningsmiljø og etablerte
utdanningsinstitusjoner er blant foreningens kontaktpartnere.

Energi- og miljøteknisk forening har i likhet ned OFE skiftet navn.
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Fram til 1990 het organisasjonen VVS-energiteknisk forening. Navneut-
videlsen til tross, det synes ikke som om energi og miljøspørsmål er en
vesentlig del av organisasjonens arbeidsområde.

Barrierene som dette intervjuet belyser er, ikke overraskende, at
bedriftsledelsens oppfatning av hva som er relevant kunnskap som oftest
avgjør de ansattes tilgang på organisert kunnskapsutvidelse - det være seg
praktisk eller teoretisk kunnskap. Imidlertid er det ikke alltid snakk om
teknisk kunnskap. Det kan like gjerne være i salg og presentasjonsteknikk.

6.3.3. WS Utviklingssenter10

Organisasjonen er over tretti år, men både organisasjonsformen og
målsettingen ble endret i 1989. I formålsparagrafen heter det at de skal
"arbeide til det beste for bransjen og bidra til å øke salget av bransjens varer
og tjenester".

"Vi jobber med hele distribusjonskjeden i WS-bransjen. Og det
er da sær Hg på varme- og sanitær delen av WS, ikke så mye på
ventilasjon. Vi har mest kontakt medprodusenter og leverandø-
rer, grossister og installatørene."

Som jeg påpekte innledningsvis er dette en kommersiell organisasjon, eller
som informanten sier: "Men det vi jobber med er bedriftene -for å få de i
gang på nye områder." Medlemsmassen består av firma. Kursvirksomhet er
en stor del av næringsgrunnlaget. I tillegg utgis det to handbøker, PRENØK
(pre-energiøkonomisering) og VENTØK (ventilasjonsøkonomi). Disse er
bygd opp etter fagtema og er hovedsaklig beregnet på fagfolk innen W S .
Innholdet kan være like relevant for boliger som for yrkesbygg. Handbøkene
tar opp alt fra kraftpriser til vurderinger av ulike typer filter til
ventilasjonsanlegg. Totalt mottar abonnentene mellom 6 og 12 blad i året.
Bladene er dataljrike og vurderer gevinster ved valg av ulike komponenter
og løsninger, både rent økonomisk og miljøgevinster. Priser på investeringer
og forventet driftsresultat er bare unntaksvis oppgitt. Råd og veiledning om
renhold, vedlikehold og energioppfølging er ofte inkludert. Forfatterne er
fagpersoner med, hva daglig leder kaller "spisskompetanse" på de ulike

intervjusitater er tatt fra intervju med Bente Flesland, daglig leder i VVS Utviklingssenter (nå
VVS Informasjon Norge) i 1993 med mindre annet er angitt.
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områdene.
På spørsmålet om hvor de innhenter informasjon og kunnskap til kurs

og etterutdanning, svarer daglig leder:
"Det kan jo variere, men utgangspunktet er stort sett oppe i
hodene våre her at vi ser mulighetene i markedet. Så gjør vi et
arbeid på det for å sjekke at det vi tenker er riktig."

Arbeidet er nært knyttet opp til marked og byggeaktivitet. Neste ledd er at
de setter opp prognoser på hvordan de tror at markedet vil utvikle seg på det
aktuelle området. Deretter forsøker de å samle en fag-gruppe rundt seg.
Denne gruppen består av bedrifter i bransjen. Hun forteller at dette ofte er
leverandørbedrifter på grunn av at de sitter med mye kunnskap på et lite, og
snevert område. Sammen begynner de å nøste og forsøker å bygge opp en
fagplan. Deretter tar de f. eks. kontakt med en rådgi vende ingeniør som kan
ta det faglige ansvaret for prosjektet. Relevant kunnskap kan i prinsippet
hentes mange steder, f. eks. Byggforsk, entreprenører og leverandører. De
kan kontakte OFE for å undersøke om de kan bidra med råd, materiell eller
andre ressurser. Både i idé-, utviklings- og gjennomføringsfasen leter
organisasjonen etter biter for å sy "lappeteppet" sammen. Stiftelsen initierer
aktivitetene seiv. Kursdeltakerae er svært ofte ansatte i handverksbedrifter.
Motivasjonen for deltakelsen er i all hovedsak å øke bedriftens
konkurranseevne i markedet.

Utviklingssenteret synes generelt å være initiativtaker til aktivitetene.
Lite tyder på at bedrifter seiv tar kontakt for hjelp til problemløsning eller
kompetanseheving. Motivet er ikke å skape et kunnskaps-reservoar for
brukerne, tvert om er aktivitetene svært handlingsrettede.

Vi skal se på ett unntak, hvor jeg firmer en kombinasjon av
funksjonell og pragmatisk rasjonalitet kombinert med en planmessig, mer
substansiell motivasjon (jfr. Naustadslid og Reitan 1994).

"ENØK og miljø"- kurset ble gjennomført i denne organisasjonen
over to år (1992-1993). Informanten forteller at deltakerne i denne gruppen
var spesielt motiverte for å opparbeide seg kunnskap til langsiktig
planlegging. Interessen var så stor at kurset ble påbygd til å gå i ett år ekstra.
Av de sytten firmaene som tok del 1 av kurset fortsatte ni på del 2. Årsaken
til fråfallet mener informanten var at mange firma igjen fikk mye å gjøre
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ettersom byggeaktiviteten steg. "ENØK og miljø"-prosjektet var både
økonomisk og faglig støttet av OFE. Gruppen besto hovedsaklig av
rørleggerbedrifter. I tillegg deltok noen leverandøren Den faglig ansvarlige
var en rådgivende ingeniør.

"Først valgte vi ut hvilke bedrifter vi ville invitere. De som vil
være med, binder seg til at de skal jobbe med enøk, de skal
bidra i gruppa. Under marsjen stiller vi ganske strenge krav til
de bedriftene som er med. Vi møtes 4-5 ganger i løpet av et år,
en to, tre dager og går gjennom forskjellige temaer. Dette er
temaer både innen det fagtekniske, ofte relatert til helt konkrete
prosjekter - for å få fram enøk-potenialet, og hvordan dette
byggets potensiale kan utnyttes. Men det er også tema som går
på å ta total-entrepriser, samt i salg og markedsføring."

ENØK og miljø er ifølge dette sitatet minst tre ting. Det er fagteknikk,
entrerpriseform og det er salg og markedsføring, med andre ord teknisk
kunnskap, organisering av byggesak og synliggjøring av bedriften. ENØK
fortolkes ytterligere. Med dette kunnskapssynet er ENØK-kontroversen
igjen åpnet og rømmer fl ere faktorer.

Kurskonseptet handler om å ta ibruk eksisterende teknologi - mer om
markedsframstøt enn om teknisk oppgradering. Det er heller ikke snakk om
ny kunnskap, men å sette sammen kunnskapen på nye måter. Kunnskapen er
en kobling av organisasjonsutvikling og VVS-teknologi, kunnskap av både
teknisk og ikke-teknisk art (jfr. Bijker, Hughes og Pinch 1987, Bijker og
Law 1992, Rogers 1983).

Prosjektgruppen var flerfaglig og besto av aktører med spisskompe-
tanse på isolasjon, varmepumper, ventilasjon, automatisering og elektro. De
var leverandører; bedriftsledere og konsulenter. Dessuten deltok et
rådgivende ingeniørfirma som hadde spesialisert seg på energi- og
miljøvennlige løsninger og materialer. At det satses på total-entreprise betyr
som oftest at man omgår rådgiverleddet i prosjekteringen. Istedet forhandler
entreprenøren direkte med byggherren. De leier inn underleverandører og
står seiv ansvarlig for sluttresultatet.

Merk at Utviklingssenteret seiv valgte ut bedrifter til ENØK- og
miljøgruppen. Ialt 40 bedrifter fikk tilbud om å delta, hvorav 17 takket ja.
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De var spredt rundt om i landet. De inviterte bedriftene ble utvalgt på tre
kriterier: (1) at de hadde arbeidet med energiøkonomisering tidligere, (2) de
måtte ikke stå i konkurranseforhold til hverandre og (3) at de var istand til å
være lydhøre for nye ideer. Disse tre faktorene skulle sikre at de allerede
hadde en viss kompetanse, interesse og evne til samarbeid og at de var lære-
og lyttevillige individ.

Dette forteller om en samling bedrifter som takket ja til å kjøpe
kompetanse i en periode hvor byggeaktiviteten var lav. Megleren viser seg
som planmessig og styrende både i valg av bedrifter og i gjennomføringen
av kurset.

Også hos ENØK- og miljøgruppen eksisterte den såkalte "dørstokk-
mila". Det var atskillig verre å gå ut og praktisere kunnskapen. Nettopp for å
redusere spranget mellom teori og praksis valgte Utviklingssenteret å følge
opp bedriftene over lang tid. Dette mener informanten bidro til at de følte en
forpliktelse overfor hverandre i gruppen.

"Og de kommer kanskje til det andre seminaret uten å ha gjort
hjemmeleksen sin. Den er relatert til at de kanskje skal gå ut i
markedet for å kartlegge, se muligheter, ta kontakter med
bedrifter - helt praktisk orientert. Og de kommer kanskje til det
andre seminaret og har ikke gjort dette, men det blir med den
ene gangen! (..) Det er så herlig menneskelig - derfor har vi
også gjort det på denne måten."

Da intervjuet ble foretatt forelå det ingen evaluering av hva bedriftene hadde
gjort etter disse kursene. En slik undersøkelse var ifølge informanten under
utarbeiding, uten at jeg kjenner til eventuelle resultater av dette arbeidet.
Informanten forventet imidlertid at resultatene ville fortelle om stor
spredning på nytteverdien. Dette fordi det ikke er nok å ha faglig kompetan-
se, ifølge henne. De som lykkes har evnen til å eksponere seg, til presenta-
sjon og salg. Dette betegner informanten som personlige kvalifikasjoner
heller enn som utslag av teknisk-faglig kompetanse. Uttalelsen forteller at
kompetanseheving ikke utelukkende kan sies å være av teknisk art. For å
være i stand til å benytte kunnskapen, er det nødvendig med personlige
egenskaper, samt interesse og forståelse for hvilken innflytelse en fagperson
kan ha på markedet. Teknisk kunnskap alene skaper ikke den nødvendige
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tryggheten som både er faglig og sosial. "ENØK og miljø"-kurset var på
mange måter utypisk for Utviklingssenterets kursvirksomhet ved å være
flerfaglig, det pågikk over lang tid og det var forpliktende.

I senere samtale på telefon (mars 1995) fortalte daglig leder at
interessen for lignende kurs da var svært lav. Seiv om støtteordningene til
installasjon av energibesparende tiltak fait bort, så var byggelånsrenten langt
lavere enn den var tidlig på 1990-tallet. Informanten stilte seg derfor
spørrende til WS-bransjens manglende interesse for energi- og miljø-
satsing. Hun mente at det burde være stor lønnsomhet i det, ikke minst fordi
prisen på elektrisk strøm var stigende. Utviklingssenterets satsing gikk
derfor mot en helt annen type aktivitet, nemlig total-entrepriser på baderom
for rørleggerbedrifter.

Dette skiftet i aktivitet forteller at VVS Utviklingssenter er en
organisasjon i forandring. Dessuten forteller det at det organisasjonen
orienterer seg mot aktiviteter som et brukerunivers har interesse av. Bildet
jeg skisserte av en krevende og styrende megler slår i dette tilfellet sprekker.
Istedet for å misjonere videre om ENØK og miljø ser senteret seg avhengig
av støtte fra brukerne og deres oppfatning av markedssituasjonen.
Kompleksiteten, både i kunnskapens bestanddeler og drivet i prosessen med
kunnskapsmegling er skiftende. Verken brukeruniverset eller ressursunive-
rset blir klart definert. På samme måte som hos de to andre meglerne er
forskning en del av ressursgrunnlaget. Kunnskap kan like gjerne komme fra
andre miljø. Leverandører blir fremhevet, noe som peker på at kunnskapsu-
tvikling like gjerne kan foregå i leverandørmiljø.

Vi ser at de tre meglerne arbeider på en noe forskjellig måte overfor
bransjen. OFE holder flest kurs for driftspersonell innenfor offentlig forvalt-
ning, Utviklingssenteret arbeider mest med rørleggerbedrifter, mens
bransjeforeningen bruker det meste av sin kapasitet på fagpolitisk arbeid.
Trolig er bedriftsledere i fiertall blant kontaktene for denne foreningen. For
alle tre meglerne utgjør rådgivende ingeniører en svært liten andel av
kursdeltakerne. OFE er alene om å drive kompetanseheving spesielt på
energieffektiviserende teknologi. Kunnskaps-grunnlaget varierer og virker
lite systematisk. Det er ikke dekning for å hevde at mye kommer direkte fra
forskning. Det meste av meglerfunksjonen går ut på å drive funksjonell og
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pragmatisk oppdatering. En stor del av ressursene benyttes også til
markedsføring og salgsopplæring av tradisjonelle løsninger. Dette funnet
peker på at WS-bransjen seiv har vært lite flink til å markedsføre sin
kompetanse. Bransjens økte innflytelse i byggesaker har trolig andre årsaker,
f. eks. medisinske.

Alle tre har endret navn og/eller organisasjonsform i perioden fra
1989 til 1994. Dette vitner om en økt oppmerksomhet mot energi- og
miljøspørsmål. Endringene sammenfaller i stor grad med en periode hvor
byggebransjen led under lav byggeaktivitet og byggelånsrenten var høy.
Statlige subsidier eksisterte imidlertid fram til 1993. Vi ser konturene av en
forsøkt offensiv for satsing på energieffektivisering i nevnte tidsperiode.
Historien fra Utviklingssenterets "ENØK og miljø"-gruppe forteller at støtte-
ordningene var kjærkomne i et ellers dødt marked. Imidlertid er energi-
økonomi forsvunnet fra denne organisasjonens kursvirksomhet. Seiv om
byggelånsrenten i dag er langt lavere og elektrisitetsprisen økende, så hevder
informanten at interessen for ENØK-arbeidet forsvant samtidig med at
støtteordningene ble borte.

6.4. Misjonærer og leverandører
De tre organisasjonene som er beskrevet, formidler alle kunnskap i form av
opplæring og etterutdanning av fagpersonell innen WS-bransjen. Frem-
gangsmåten deres er imidlertid forskjellig. En stor del av OFEs aktivitet
består i å informere bredt. De kjennetegnes ved å spre et generelt budskap
om ENØK. W S Energi- og miljøteknisk forening og W S Utviklingssenter
fungerer i større grad som kunnskapsbaser rundt ENØK i WS-fag. Felles
for disse to er at bedrifter og ENØK-interesserte seiv må være aktive og ta
kontakt for ønsket informasjon og opplæring. Slik kan vi si at mens OFEs
bidrag til ENØK er tilbudssidestyrt, er de to andres aktiviteter i større grad
basert på etterspørsel og opplevde "her og nå"-behov. Prinsippene kan
klargjøres ved to idealtypiske modeller som er framstilt i figur 6.5.
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Misionærmodellen Leverandørmodellen

Kunnskapsoverførende organisasjon:
Generelt budskap om enøk, basert på
høy, generell enøk-kompetanse

Kunnskapsoverførende organisasjon:
Spesifikk informasjon om enøk,
basert på bred kunnskapsbase om
enøk og mottakere

Tilbudsside-drevet:
-kampanjer
-kurs
-annonsering

Mottaker med antatt behov for
informasjon

Etterspørselsside-drevet:
-kurs
-konsulentvirksomhet

Mottaker med erkjent behov for
informasjon

-Enkelt budskap for å vekke interesse
hos et bredt publikum

-Når en mengde uinteresserte
-Effekten er vanskelig å måle, men
tiltakene er antatt å være billige

-En bred kunnskapsbase trengs for å
dekke en variert etterspørsel
-Avhengig av at mottaker/bedrift tar
initiativ

Figur 6.5. To idealtypiske modeller for kunnskapsoverføring: Misjonær-
modellen og leverandør-modellen

Misjonærmodellen er en ovenfra-og-ned modell der initiativet til informa-
sjonen ligger i den kunnskapsoverførende organisasjonen. Tilbudssidedrevet
kommunikasjon som kampanjer, faste kurs og annonsering er eksempler på
denne typen overføringsstrategi. Informasjonen vil bygge på god, men
avgrenset kunnskap om saksområdet. Informasjonen/kunnskapen er forutsatt
allment interessant, og overføringsformen vil være nokså standardisert - en
slags konfeksjon. Hovedproblemet er mangelen på et interessert publikum,
dvs. et publikum som aktiviserer seg for å motta kunnskapen.

Leverandørmodellen er, til forskjell fra misjonærmodellen, basert på
en overføringsagent med en bred kunnskapsbase i forhold til et avgrenset
område, slik som en bransje. Det tas bare initiativ til tiltak for kunnskaps-
overføring når dette blir etterspurt, slik at interesserte seiv må ta kontakt.
Ved at de som skal motta kunnskap seiv må ta initiativ for å starte prosessen,
er modellen etterspørselssidedrevet. For å tilfredsstille et variert publikums
etterspørsel må det eksistere en stor og differensiert kunnskapsbase, men den
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kan altså begrenses til en enkelt bransje og dens typiske problemer.
Overføringsformen kan i større grad tilpasses den enkelte gruppe, dvs. mer
skreddersøm. For at denne modellen skal fungere, må det finnes noen som
etterspør kunnskap på det aktuelle område. Dersom dette er tilfredsstilt, vil
modellen være effektiv. Nøkkel-spørsmålet blir derfor i begge tilfeller:
hvordanfå en potensiell energiøkonomiserende aktør til å bli en interessert
energiøkonomiserende aktør som etterspør definert kunnskap om
energiøkonomisering'?

Av de tre organisasjonene jeg har presentert, ligger OFE nærmest
misjonærmodellen. OFEs primæroppgave er å drive informasjon om energi-
økonomisering til, i prinsippet, alle - deriblant WS-bransjen. Derfor er
konseptet i tråd med misjonærmodellen. De to andre organisasjonene, VVS
Energi- og miljøteknisk forening og VVS Utviklingssenter, begge med langt
færre økonomiske ressurser til rådighet, gir kun kurs og annen informasjon
på oppdrag. Dette forteller at de er avhengige av interesserte klienter. For å
lykkes behøver altså begge disse organisasjonene bedrifter eller personer
som søker kunnskap om energiøkonomisering, i tråd med leverandør-
modellen.

Det er ingen opplagt grunn til at VVS-bransjen skal etterspørre
kunnskap, produkter og system som bidrar til energiøkonomiserende formål.
Til det finnes alt for mange usikkerhetsmomenter knyttet til slike typer
beslutninger, både av teknologisk og økonomisk art. Av samme grunn er
ikke bransjen nødvendigvis en takknemlig mottaker av misjonerende
budskap heller. Den strategiske utfordringen i utformingen av et system for
kunnskapsoverføring om ENØK til WS-bransjen ligger derfor i å få til et
samspill mellom de to modellene. Misjonærmodellen skal motivere for å
etterspørre skreddersydd kunnskap om ENØK fra organisasjoner som kan
levere dette. Vi kan illustrere et slik system som i figur 6.6.
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Misionærmodellen Leverandermodellen

Kunnskapsoverførende organisasjon:
Generelt budskap om enøk, basert på
høy, generell enøk-kompetanse

Tilbud om kompetanse

Tilbudsside-drevet:
-kampanjer
-kurs
-annonsering

WS-kunde med
antatt behov for
informasjon

WS-bedriftmed
antatt behov for
informasjon

Omdannes til

Skaper gjennom etterspørsel

Kunnskapsoverførende organisasjon:
Spesifikk informasjon om enøk,
basert på bred kunnskapsbase om
enøk og mottakere

Etterspørselsside-drevet:
-kurs
-konsulentvirksomhet

WS-bedrift med
erkjent behov for
informasjon

Figur 6.6. Modell for kunnskapsoverføring som kombinerer tilbuds- og
etterspørselsdriv

En slik modell kan oppstå ved et lykkelig sammentreff. Det kreves
imidlertid koordinering for å skape den. Så langt jeg kan skjønne, fungerer
ikke dagens informasjonsarbeid og kunnskapsoverføring om ENØK mot
WS-bransjen på denne måten, seiv om vi ser noen tendenser. Jeg oppfatter
dette som uttrykk for at denne formen for koordinering og oppfølging
foreløpig ikke har vært prioritert. Det er uansett grunn til å tro at andre
faktorer og institusjoner spiller en langt mer sentral rolle som kunnskaps-
overførere og motivasjonskilder. En slik faktor er VVS-bransjens rolle og
prestisje i byggebransjen. Dette er tema for kapittel 7.
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6.5. Rådgivende ingeniører - utdannet en gang for alle?"
Mitt hovedargument for å fokusere spesielt på yrkesgrupper» rådgivende
ingeniører i denne avhandlingen var at jeg forventet at de sto i en nøkkel-
posisjon mellom kunnskap og marked. Det bygget jeg på at de i kraft av sin
funksjon bør ha en utstrakt kontakt både med markedet og med ulike
kunnskapsmiljø. Som tittelen deres indikerer er det nettopp løsninger som
skal formidles.

Hovedkonklusjonen etter analysen av de tre meglerinstansenes
aktivitet, er at de i svært beskjeden grad etterutdanner denne yrkesgruppen.
De bruker dem i større utstrekning som ressurspersoner i å lage kurs for
andre yrkesgrupper. Spørsmålet jeg da stiller meg er hvor rådgivere
oppdaterer seg?

"Enten du snakker med rådgiverbransjen eller du snakker med
entreprenørbransjen, så får du helt sikkert det samme svaret.
Og svaret er det at som følge av en kort byggetid, lav aktivitet
og lav økonomi, har veldig mange av firmaene brukt opp sin
reserve. "n

Etterutdanning, det å holde seg aj our - er det verken tid eller økonomi til for
rådgivere slik denne rådgivende ingeniøren ser det.

Litt mer oppløftende informasjon kommer fra to yngre sivilingeniører
som arbeider i et relativt stort firma.

"Jeg vil vel si at bakgrunnen er mye det at vi gikk ut fra Norges
tekniske høgskole (NTH) i en periode hvor de tingene (enøk)
var veldig fokusert på. (..) Så vi har på oss sånne enøk- og
inneklimabriller ja, på det meste av det vi gjør. "I3

Det er en klar tendens til en oppfatning av at ENØK hører inn under
forvaltning, drift og vedlikeholds-siden (FDV) av et rådgivende ingeniør-
firmas oppgåver. Dette området tildeles gjerne nyutdannede. Årsaken kan
være at disse er de mest kunnskapsrike på området, men det kan også
signalisere at ENØK prioriteres lavt i firmaet og at FDV er "et sted å

11 Alle sitat i dette avsnittet er fra intervju med rådgivende ingeniører med mindre annet er angitt.
12Intervju i Råd WS, Int. 2 s. 18
13Intervju i Ris WS, Int. 2 s. 29
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begynne", mens nybyggsprosjektering anses som mer spennede og
utfordrende arbeid og forbeholdes de erfarne.

"Du kan hente kunnskap ved å ta kurs sjøl på eget initiativ,
eller bli sendt på kurs gjennom jobben, to-dagers kurs. Å få det
kombinert med jobben, det er jo ikke enkelt - å få fri her og
sånn. (..) Og så lærer du da gjennom prosjektarbeid. (..) Og en
kan jo også si at mye av den kunnskapen vår, den henter vi
internt i huset da, ved å springe på de forskjellige kontorene.
Så det er nok klart et sterkt behov for å komme utenfor veggene
og få ny kunnskap da. Men igjen er det jo tilbake til det at det
er ikke sått av så mye tid til kunnskapsheving. "M

En daglig leder i et større firma fremhever en bevisst politikk på etterutdan-
ning:

"Når det gjelder etterutdanning, så har vi et etterutdanning-
sråd i huset her.(..) For det første så skqffer de seg oversikt
over det som finnes av ekstern kursing innenfor vårt fag, og har
en oversikt over dette lett tilgjengelig for alle som ønsker det,
og man er også aktiv og går ut og sier at dette er et kurs som
jeg tror du bør gå på. De har et budsjett som deforholder seg
til, både når det gjelder tid og når det gjelder penger. Og vi
kjører veldig mye intern kursing under kategoriene: det helt
frivillige og den andre ytterligheten, som er den pålagte. "15

Lederen for dette utdanningsrådet er nyutdannet og arbeider med FDV, blant
annet med ENØK. Han uttrykker at det er vanskelig å motivere de ansatte til
kurs. Arbeidet med å lede etterutdanningsrådet tar mye tid for
utdanningsrådets leder. Han fremviser ikke samme entusiasme som firmaets
daglige leder.

Normalt kjøres kurs på ettermiddagen slik at både arbeidsgiver og
arbeidstaker "betaler" med hensyn på bruk av tid. Daglig leder forteller:

"Eksterne kurs synes vi gir mindre enn det vi får til ved å kjøre
interne kurs her, og gjerne invitere foredragsholdere inn hit.

'^intervju i Ris WS, Int. 2 s. 37-38
15Intervju i Rakvik WS, Int. 1 s. 19
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Og vi er såpass mange på disse kursene at vi får til friskere
diskusjoner i vårt eget miljø - seiv om vi da har en ekstern
foredragsholder. "16

De fleste rådgivende ingeniørfirma synes, i likhet med denne uttalelsen,
fortrinnsvis å velge interne kurs. Argumentet er umiddelbare kunnskaps-
behov.

Hovedpoenget er likevel at det forblir et individuelt ansvar å holde
seg faglig aj our. Enten det skyldes stramme tidsrammer, lav prioritering av
firmaledelsen eller økonomiske motiv, så må stort sett faglig oppdatering i
praksis foregå på fritiden. Dermed blir oppdateringen begrenset, noe som
nok bidrar til at bransjen arbeider konservativt, etter gamle velkjente
prinsipper. Og hvorfor er det slik?

"Er det vond vilje? Nei, det er det ikke, men det er en kombi-
nasjon av mange ting, ikke minst dårlig opplæring, dårlige
skoler,for lite fremsyn, håpløseforskningsprosjekter. "17

Mens myndighetene vil stimulere til teknologisk utvikling mener bransjen at
det finnes nok kunnskap. Problemet består heller i at byggherrer ikke tør
satse på nye løsninger. Det hele koker ned til å handle om markedsføring og
økonomi. Rådgivere underbygger lav etter-utdanningsrate med lavkon-
junktur i bygningssektoren. All tid må brukes til å skaffe oppdrag. I motsatte
perioder, forklares problemet motsatt, men med samme resultat; All tid går
med til å utføre oppdrag. I lys av dette er det opplagt at firma må ha en
bevisst politikk på etterutdanning og faglig oppdatering - ellers vil det alltid
finnes argumenter for å la være. Ledere i rådgivende ingeniørfirma uttrykker
gjennomgående at bedriften er dynamisk i forholdet til kunnskapsutvidelse.
Ansatte forteller tildels mer nedslående fortellinger.

Nyutdannede personer fremstår som mest kunnskapsrike med hensyn
på ENØK. Formell utdanning er da også en av mottakerne av offentlige
virkemidler. Ved sivilingeniørstudiet ved NTNU (tidligere Norges Tekniske
høgskole) tilbys til eksempel både etterutdanning og grunnutdanning i
ENØK. Fellesfaget "ENØK i bygninger" har vært å finne på fagplanen siden

16Ibids. 19
17Intervju i Rustad WS s. 4
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1992. Det har hentet kunnskap fra arkitektur og bygningsteknologi, anvendt
termodynamikk, elektro, VVS, kybernetikk, økonomi, ledelse og data.
Kurset har vært fulgt av ca. 30 studenter hvert år siden. Etterutdanningskurs
har vært holdt tre ganger og totalt 60 fagpersoner har deltatt på disse
kursene. Også fjernundervisning har vært benyttet av et 30-talls
yrkesutøvere. En koordinatorstilling i ENØK ble opprettet allerede i 1989 og
omgjort til professorat i 1994.

Den energi- og miljøutdanning som tilbys gjennom det norske
universitets- og høgskolesystemet spiller trolig en viktig rolle i kunnskaps-
utvikling og -spredning. Med bedrifters argumentasjon om liten nytterverdi
av eksterne kurs må grunnutdanning antas å ha stor betydning. Tidlig
internalisering av ENØK gjør, ifølge informantene fra Ris VVS, at man
"automatisk" bruker denne kunnskapen i arbeidslivet.

6.6. Forskning - et usynlig kunnskapstilfang?
I de teoretiske perspektivene som her er brukt spørres det om fruktbarheten
av bruk av forskningsbasert kunnskap i industrien. Flere av bidragene, enten
de inkluderer meglerrollen eller ikke, vektlegger at brukeren og dens
opplevde problemområde må være utgangspunktet for hvor kunnskapen skal
kunne innhentes. I overføringen er det i tillegg behov for kommunikasjon på
alle nivå i brukerorganisasjonen og hos kunnskapsleverendøren. Her kan
meglerens rolle blant annet være å bidra til at forsknings- og brukerorgani-
sasjonene kan økonomisere med de interne ressursene i prosessen med å
forstå hverandre. Analyseenhetene, OFE, W S Energi- og miljøteknisk
forening og VVS Utviklingssenter, er alle kunnskapsmeglere mellom W S -
bransjen og et kunnskapsunivers som skal komme bransjen til gode.
Hovedspørsmålet var i hvilken grad forskning ble brukt i meglingen.

Alle tre forteller at de har kontakt med ulike forskningsinstitusjoner.
Spørsmålet som er vanskelig å besvare, er konkret hvordan forskning syns i
meglingsarbeidet, med andre ord den direkte effekten i overførings-
sammenheng. Begrepet heterogen teknologi har sin relevans i to forhold. For
det første er kunnskapens karakter mangfoldig. For det andre tydeliggjøres
ressursuniversets mangfold ved at leveransen kan kalles kunnskapspakker.
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ENØK spenner fra å referere til salgsteknikk og organisasjonsutvikling, bruk
av teoretisk beregningsverktøy, forskriftstolkninger og drift av tekniske
anlegg.

Det synlige utkommet av kontakt med FoU-miljø er verken
forskningsresultat eller instrument men kunnskaps/erø/ag. Dette funnet
bidrar til å styrke hypotesen om at teknologi er en heterogen
forhandlingsprosess og på ingen måte lineær og kunnskapsdrevet slik som
Naustadslid og Reitan (1994) må forstås i sin presentasjon av instrumentell
forskningsbruk. Også ressursmiljøer forhandler sin kunnskap (jfr.
Bucciarelli 1994). Slik kan også kunnskapsuniverset ses på som grupper av
meglere.

En annen interessant konstellasjon er å snu på leverandør og megler-
rollen og spørre om forskningsmiljø med fordel kunne brukt disse tre
meglerorganisasjonene mer aktivt? For det første ved å gjøre seg mer kjent
med deres arbeid og dernest å drive forskningsformidling og vise større
interesse for at kunnskapen blir brukt. Det foreløpige bildet tyder på at det er
meglerne som henter ut kunnskap. Økt grad av samarbeid med utgangspunkt
i forskningsmiljøs initiativ og interesse, ville kunne styrket bidragene, og i
større grad kunne formet leveransen på måter som synliggjør bidragene.
Grunn- og etterutdanning i høgskolemiljøene spiller en betydelig rolle i
ressursuniverset.

Naustadslid og Reitans (1994) og Havelocks (1988) brukerstyrte
modeller for megling kan jeg ikke uforbeholdent støtte. Data viser at
startpunktet for kunnskapsmegling like gjerne kan være i meglerorganisa-
sjonenes hode. I noen grad utgjør også ressursuniversets problemformu-
leringer utgangspunktet for meglerens arbeid.

Brukeren etterspør sj elden eller aldri forskning. Kunnskapen som
søkes er som oftest av instrumentell, funksjonell og pragmatisk karakter (jfr
Naustadslid og Reitan 1994). Det er en utbredt forestilling at forskning
produserer en annen type kunnskap enn det som industrien behøver. Mange
brukerorganisasjoner har trolig en feilaktig oppfatning av hva forskning kan
bidra med. Det er grunnlag for å tro at mange brukere ikke ser kunnskapens
sammensatte karakter.

Noe som ikke blir berørt, er hvordan kunnskapen faktisk blir brukt
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etter at den er overført. Hvorvidt greier brukerens mottakerledd å spre
kunnskapen i organisasjonen slik at den blir anvendt i VVS-bransjens arbeid
med tekniske design? Etterarbeidet er viktig, men meglerne har ikke seiv
gjort grundige evalueringer på overføringens nytteverdi. Informanten i VVS
Energi- og miljøteknisk forening undres også på om overført kunnskap blir
brukt ute i bedriftene. Mine funn fra firma gir eksempler på "å løpe på
kontorene", intern kursing og tidsskrift-abonnement som kanaler for faglig
ajourføring. Jeg firmer sprik mellom ledelse og ansattes syn på kunnskaps-
innhenting såvel som bruk av ny kunnskap. Mye tyder på at faglig
oppdatering blir et individuelt ansvar. Dersom bedriftsstrukturen, ledelses-
policy eller markedspreferanser hemmer bruk, noe som gir dårlige vilkår for
å anvende kunnskapen, er det lett å forstå hvorfor motivasjonen er lav.

Bedriftspolitisk synes en eventuell søkeprosess etter ny kunnskap å
være motivert av økonomisk gevinst eller et normativt, politisk trykk.
Dersom dokumentasjon på lønnsomhet er uklar, vil denne kunne erstattes
med et normativt trykk om at det f. eks. er miljøpolitisk riktig å satse på
kunnskap om energiøkonomi og innemiljø. Eventuell lønnsomhet ligger da
inn i framtiden.

Jeg refererte i avsnitt 6.2. til Stortingsmelding nr. 41. (1992-93:29),
hvor viktigheten av å oppgradere rådgivende ingeniører, entreprenører,
leverandører og produsenter ble fremhevet. Jeg finner ikke belegg for at
meglerorganisasjonene når disse gruppene i særlig grad. Tvert om er det ofte
handverksbedrifter og driftspersonell som er de største brukergruppene på
opplæringsaktivitetene. Dette er grupper som sannsynligvis i liten grad
deltar i beslutningsprosessene rundt valg av ny teknologi.

6.7. Fokus på megler
For å handtere meglerrollen er det nødvendig å kartlegge og begrense
universene, både på bruker og på ressurssiden. I figur 6.4 (Meglerfunk-
sjonen) skisserte jeg at brukeruniverset var hele WS-bransjen, mens
ressursuniverset var udefinert.

Det viste seg at alle tre meglerne har skaffet seg et sett av ressursper-
soner og at disse implisitt utgjør kunnskapsbasen. Ingen av de tre meglerne
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formidler noen klar oversikt over disse. I prinsippet skaper megleraktiviteten
en arena for mangfold, og jeg firmer kunnskap i form av heterogene pakke-
løsninger. Seiv om det teoretiske brukeruniverset er hele VVS-bransjen,
firmer jeg at mønstre i tilbud og etterspørsel av kunnskap former de faktiske
brukergruppene.

OFE er den eneste som har energi- og miljøspørsmål som arbeidsfelt,
og også den eneste av meglerene som lister opp målgrupper av brukere.
OFEs misjon er å fremme ENØK - eller energi, helse og miljø. De forsøker
derfor å kombinere politiske målsettinger med kunnskap og markeds-
situasjon.

W S Energi- og miljøteknisk forening kategoriserer sine brukere i
mindre grad enn OFE. Foreningen er mer et fagpolitisk planleggingsorgan
og et oppslagsverk for interesserte brukere enn et lærested. Derfor er denne
organisasjonen minst markedsorientert av de tre.

W S Utviklingssenter er den mest markedsstyrte instansen, men med
et todelt aktivitetsområde. Opplæringen styres i stor grad av hva bedriftene
opplever som ønsket kompetanse. Behovene synes å være skiftende, noe
som gjør at aktøren har en varierende profil. Brukeruniverset varierer også,
seiv om handverksbedrifter helt klart er i flertall i forhold til fag med
teoretisk bakgrunn. Den andre delen av aktivitetene er handbøker om
energiøkonomisering og ventilasjonsøkonomi. Disse er basert på selvstudi-
um eller aktiviteter utenfor senterets regi. At etterspørsel ikke klart utgjør
drivkraften for aktivitetene til noen av meglerne er interessant. En annen
interessant faktor er forskningens svakt definerte rolle.

Måten meglere innhenter og formidler kunnskap på, gir grunnlag for å
kritisere "technology push og pull" tankegangene (Hatling 1989). Mens pull-
modellen viser til et teknologisug blant brukere, viser push-modellen til at
utviklermiljø er drivkreftene bak teknologispredning. Jeg firmer et
midtpunkt. De aktive meglere kompliserer modellene ved at de skaper
sammenheng i tilbud og etterspørsel om ENØK. Dette støtter dialog- og
forhandlingsmodellen til Palshaugen (1986), hvor komplementær kunnskap
framheves som målsettingen.

Jeg tar forbehold mot å gi støtte til den kunnskapsdrevne modellen for
kunnskapsoverføring. Forbeholdet henger sammen med et noe feilaktig syn
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på brukeren som en instrumentelt orientert/rasjonell aktør som forventer å
finne løsninger på problem i forskning. Meglerne ser ut til å unngå begge
fellene med den kunnskapsdrevne modellen ved å benytte heterogene
kunnskapspakker. Den noe tilslørte måten å bruke forskning på kan være
nyttig, nettopp ved at det løser opp fordommer mot forskningens bidrag.
Samtidig viser pakkeløsningene at teknisk forskning ofte utgjør en av flere
nyttige bidragsytere. Det jeg firmer kan derfor karakteriseres som en totrinns
megling som vist i figur 6.7.

Ressurs Megler Bruker

knutepunkt

Figur 6.7. En totrinns meglingsprosess

De tre meglerorganisasjonene må betraktes som annenledds meglere.
Oppgaven de utfører er å samle inn og å spre kunnskap om VVS-teknologi
som brukerne behøver. Det faglige arbeidet utføres i ressursuniverset som er
de faglige meglerne. Disse er forskningsinstitutt, leverandørbedrifter,
rådgivende ingeniører, økonomer, pedagoger og psykologer. De leverer
verken forskningsresultat eller ny teknologi, men pakkeløsninger av
kunnskap.
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6.8. Konklusjon
I dette kapitlet har jeg analysert forholdet mellom 3 ulike kunnskapsfor-
ståelser vist i figur 6.8. Den ene av disse er den politiske, fremfor alt synlig
gjennom kanalisering av offentlige virkemidler og gjennom analyse av
stortingsmeldinger. Kort summert stimulerer statlig ENØK-politikk til
teknologisk kunnskapsheving. Rådgivende ingeniører, produsenter,
leverandører og entreprenører er klare målgrupper.

Forskning/Praksis

Statlig politikk OFE
W S Energi og miljø

1 W S Utviklingssenter

sustansiell funksjonell

TELBUD

Praksis

formaliteter
salg/presentasjon
kunnskap om enøk

erfaring
markedsoppfattelse
økt salg av enøk

\
ETTERSPØRSEL

Figur 6.8. Tre kunnskapsforståelser

Den andre kunnskapsforståelsen overlapper tildels den politiske og jeg
firmer noe av den hos alle de tre meglerne. Dette er den forskningsbaserte
kunnskapen. Mens politikken synes å være mest opptatt av den substansielle
delen av forskningsbasert kunnskap, er meglerne i større grad pådrivere for å
fremme den funksjonelle siden av all den kunnskapen som de formidler.

Den tredje kunnskaps-oppfatningen er å finne hos VVS-bransjen. De
ønsker kunnskap om hvordan de kan seige mer, også ENØK. Meglernes
kurstilbud omhandler formaliteter som lover og forskrifter, selvtillitskurs og
generell ENØK-kunnskap. Bransjen, på basis av erfaringer med prosjek-
terings- og bygningsteam samt med markedets preferanser, ønsker all slags
kunnskap som bidrar til økt salg av varer og tjenester. I dette bildet blir
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avstanden mellom statlig ENØK-politikk og WS-bransjens problem-
oppfatninger, henholdsvis i høyre og venstre hjørne av bildet. Oppfatninge-
ne er sprikende.

Formålet med kapitlet var å analysere hvordan kunnskap translateres
eller forflyttes til WS-bransjen. Hvilke typer kunnskap oppleves som
relevante for industrielle aktører og på hvilke måter innhenter de slik
kunnskap?

Jeg startet ut med teori om kunnskapsoverføring med vekt på
forskning som kunnskapsleverandør og WS-bransjen som bruker. Jeg stilte
spørsmål ved om industrien så forskningsbasert kunnskap som relevant. Jeg
fant ikke støtte for å si at forskningsbasert kunnskap leverer forskningsresul-
tater. Kunnskapen forhandles internt i og tilpasses gjennom dialoger mellom
bruker- og ressursunivers. I mitt materiale er det i stor grad meglerorganisa-
sjonene som fungerer som "oversetter" eller translatør inntil det er tale om at
kunnskap blir tilpasset praktisk bruk gjennom design eller konstruksjon.

Jeg finner støtte for at industrien etterspør kunnskap som er i tråd med
hva Naustadslid og Reitan (1994) kaller funksjonell rasjonalitet. Firma er
ofte ute etter å dekke umiddelbare behov. Den instrumentelle modellen, hvor
kunnskap forventes å løse bedriftens problem, kan se ut til å ha relevans. I
såfall forklarer modellen et problem. I denne deterministiske og lineære
modellen oppfattes kunnskap som objektiv sann. Dersom bedrifter forventer
løsninger ved å innhente "den riktige" kunnskapen, vil dette gi problem som
følge av en ukorrekt virkelighetsoppfatning. Verken kunnskap eller den
sosiale virkeligheten er statisk, slik denne modellen forutsetter. Derfor kan
kunnskapen da bli vanskelig å implementere.

I arbeidet med å omsette susbstansiell rasjonalitet til anvendbar
kunnskap for industrien, "bearbeider" meglerene både ressurs- og bruker-
universene. Med utgangspunkt i brukerorganisasjonen, forhandler meglerne
kunnskap (jfr. Havelock 1988). Bedrifters interesse for innovasjon og
omstilling, dreier seg like mye om salg og markedsføring, tolkning av lover
og forskrifter som å lære om nye tekniske løsninger. Staten har hatt en
sentral rolle i kunnskapsoverføringsarbeidet. For det første var det staten
som opprettet OFE, som fortsatt mottar statlig støtte. Dessuten spiller lover
og forskrifter en viktig rolle i kunnskapbildet, framfor alt som motivasjons-
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faktor.
I kapittel 4 fant jeg at kunnskap spenner fra å være håndverksmessig,

såkalt "hands-on - kunnskap" til teoretiske beregninger om tekniske
løsninger. I tillegg fant jeg at erfaringsbaserte opplevelser med realiserte
løsninger har stor betydning i kunnskapsbildet. Disse handler igjen om
komfort fra bruk og økonomi fra drift. I likhet med tunnene fra kapittel 4 får
kunnskapsforståelsen også gjennom dette kapitlet en heterogen karakter. Jeg
får uttalelser om at det finnes nok teknisk kunnskap, og at problemet er å få
dette inn i markedet. På dette punktet firmer jeg diskrepans mellom offentlig
politikk og bransjeuttalelser.

Dynamikken i figur 6.6. avdekker mangier ved den faktiske
situasjonen. Den fremste svakheten med overføring av de typer kunnskap
som her er behandlet, er forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Kunnska-
pen som tilbys, blant annet gjennom offentlige virkemidler, er i liten grad
etterspurt av bedrifter i WS-bransjen. Dette til tross for at de tre megler-
organisasjonene tilbyr forskjellige typer kunnskap. Meglerne innhenter
pakkeløsninger, vanligvis etter hva de mener at målgruppen har behov for.
Med referanse til leverandør- og misjonærmodellene er hovedfunnet at
bedriftene ikke synes å ha motivasjon for å tilegne seg kunnskap om ENØK.
En av årsakene til dette, er ifølge bransjen manglende interesse blant
byggherrer. VVS-fagene greier ikke å fremme sin kompetanse slik at
markedet blir overbevist.

I kapittel 5 konkluderte jeg med at ENØK-begrepet far et utvidet
betydningsinnhold. Kunnskapskontroversen jeg finner rundt begrepet, er
etterhvert mer enn at miljøfaktoren rokker ved spareargumentet. Mangel på
realisert ENØK skyldes ikke teknisk kunnskapsmangel, men økonomiske og
markedsmessige utfordringer. ENØK er i dette kapitlet fagteknikk, "hands-
on"-kunnskap og byggeorganisering, samt ulike aspekter ved salg og
markedsføring. Det understreker altså at kunnskap i sterk grad er knyttet til
kommersielle interesser (jfr. Naustadslid og Reitan 1994).

ENØK-begrepet er gjenstand for en fleksibel fortolkning av relevante
sosiale grupper fra andre fag, men også legfolk. Legfolk er her sluttbrukerne
av bygg. Disse behøver ikke være identiske med utbygger. En utbygger som
ikke seiv skal bruke bygget, er ikke alltid like opptatt av forhold som
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driftsøkonomi, komfort og produktivitet. Mye tyder på at dokumentasjon på
gevinst av ENØK er en mangelvare.

Bransjen synes å være re-aktiv i å innhente ny kunnskap og jeg firmer
tildels bruk av håndverksmessige ad-hoc-løsninger (kapittel 4). Seiv om
dette fremstilles som uunngåelig og en normal måte å skape funksjonelle
løsninger på, stiller jeg spørsmål ved kommunikasjonen innad i bransjen og
mellom VVS-fagene og andre faggrupper i et prosjekterings- og byggeteam.

Nettopp hvordan forhandlinger foregår og beslutninger fattes er tema
for neste kapittel.
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7

Forhandlings- og beslutningskriterier i arbeidet
med konstruksjoner for varme og ventilasjon

I dette kapitlet ser jeg nærmere på hva mine informanter faktisk gjør i sin
hverdag. På hvilket grunnlag lages VVS-design og hvordan forholder deler
av prosessen seg til helheten, det ferdige produktet? Hvilken innflytelse har
W S i prosessen sett i relasjon til andre fag? Et spørsmål som er viktig å
besvare er hvordan miljøproblematikken og begrepet "ENØK" blir forstått
og handtert i det praktiske arbeidet. Slik har jeg som målsetting med dette
kapitlet å gå helt "til rota" av arbeidet, dets innhold og organisering.

Kapitlet er bygd opp rundt en drøfting av fire hypoteser om årsaker til
at energi- og miljøhensyn i beskjeden grad er innarbeidet i WS-bransjen.
Startpunktet er å presentere en normativ lærebokmodell for realisering av en
byggesak. Kritikken av den danner så grunnlaget for tre alterative teoretiske
modeller for byggeprosjekter. Disse er basert på en forståelse av at bygging
enten er rasjonelt fagvis arbeid som samkjøres, det har grunnlag i en
forhandlingsmodell eller det er rutinearbeid. Vilkårene for ENØK blir
forskjellig med disse modellene. Så følger et avsnitt om designprosessen
hvor jeg blant annet lar fire informanter få eksemplifiserer med sin forståelse
for praksis - sett fira sitt ståsted i prosessen. Tilslutt drøfter jeg relevansen av
de fire hypotesene.

Bygningssektoren består av mange ulike fagdisipliner og utdannings-
paradigmer. Ut fra erfaring og boklig lærdom vil realisering av energi- og
miljøvennlige bygninger peke mot fagspesifikke løsninger.

Bucciarellis (1994) begrep om objektrelasjoner viser for det første til
at teknologiske systemer er sammensatt av komponenter med ulike
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disiplinære opphav. For det andre består et arbeids-team ofte av flere
personer med ulik fagbakgrunn. Både vitenskapelig teori og praktisk
erfaring former valgene i bestemte retninger. I slike tilfeller får vi en
situasjon hvor objektet forstås forskjellig alt etter fagbakgrunn. Valgte
løsninger vil avhenge av parters forhandlingsstyrke, som er en funksjon av
blant annet tradisjoner, troverdighet, ekspertise og overtalelseskunst.
Nettverket av samhandlingspartnere består av maskineri og redskaper, lover
og bestemmelser, mennesker og tjenesteyting. Nettverket forandrer seg over
tid, i takt med behovene i designarbeidet. Både formelle reguleringer og
uformelle valg preger mulighetene for forhandlinger og beslutningsmyndig-
het. Formelle er f. eks. leveranseavtaler og kontrakter. Enda mer tvingende
er lover og forskrifter. De uformelle er såkalt "tacit", og er gjerne basert på
erfaringer.

SCOT-perspektivets begrep illustrerer hvordan teknologi er sosio-
tekniske produkter og hvordan disse er gjenstand for forhandlinger.
Fortolkningsmessig fleksibilitet vil i dette kapitlet kunne avspeile dominans-
forhold i forhandlings- og beslutningssammenheng. Stabilisering av et
dominansforhold inntreffer når en relevant sosial gruppe overbeviser om sin
tolknings fordeler. En kontrovers kan på denne måten lukkes for en periode.
Normalt skjer lukninger ved hjelp av retorikk, for eksempel ved redefinering
av problemet. Kontroversen kan reåpnes ved at nye sosiale grupper eller nye
fortolkninger vinner fram.

Aktørers forhandlingsstyrke og beslutningsmyndighet kan betraktes
som et resultat av et vellykket nettverksarbeid. Begrepet translasjon refererer
til aktørers omdefinering av scenarier slik at egne interesser passer inn
(Latour 1987). Slike omforminger i konstruksjoner av aktørnettverk kan
studeres ved hjelp av følgende perspektiv:

1. Definering av aktørers ulike roller og fordeling av disse
rollene
2. Utvikling av scenarier eller framtidsbilder som innebærer en
beskrivelse av en sosioteknisk tilstand eller situasjon man
ønsker å nå, samt veien dit.
3. Strategier som gjør aktør-grupper uunnværlige i prosessen
for å nå den sosiotekniske tilstanden eller situasjonen - såkal te
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obligatoriske passeringspunkt.
Sentralt i nettverksbyggeprosesser blir det å fremstå som troverdige
talspersoner på vegne av teknologien. Gjennom å fa lov til, eller å ta seg lov
til å uttrykke seg på vegne av teknologien, kan denne rollen realiseres. De
som lykkes med dette vil fa økt makt og innflytelse. Disse teknologienes
talspersoner kan slik framstå som representanter for "teknologisk tvang".
Deres verbaliserte og uttrykte scenarier blir ikke menneskers interesser
lenger, men gjenspeiler derimot det teknologisk "nødvendige".

Her spør jeg blant annet om WS-bransjen idag har oppnådd økt
forhandlingsstyrke i prosjektering og bygging. Hvis svaret er ja, er det da
synlige grupper som har fått redusert sin innflytelse?

7.1. Hvorfor har ENØK så vanskelig for å få gjennomslag?
Arbeidsprosessen innen varme- og ventilasjonsarbeid kan beskrives som
følger: En byggherre bestiller et bygg. Dette blir tegnet av forskjellige
yrkesgrupper; arkitekt, bygnings-ingeniør, VVS-ingeniør, elektro-ingeniør
osv. Disse tegningene danner så utgangspunkt for byggeaktiviteten,
materialiseringen av kunnskap. Løsningen (bygget) settes sammen av mange
del-løsninger (bygningskomponenter). Dette utføres av montører eller
entreprenører. Byggeprosessen er med andre ord sått sammen av kunnskap
(teoretisk og praktisk) og av materielle komponenter. Men jeg kan utdype
dette. For at bygningen skal tegnes og oppføres, kreves kommunikasjon og
en del "oversettelsesarbeid" - dette verbalt men også gjennom tegninger og
kravsspesifikasjoner, lovverk og innarbeidede praksiser.

Analyse av teknologiske design-prosesser er et viktig inntak for å
forstå hvordan kunnskap oppfattes og blir brukt. Med design mener jeg en
målorientert konstruksjonsprosess for å frambringe en gjenstand eller et
system som tilfredsstiller visse krav. De fleste design-prosesser kan / ettertid
rekonstrueres som beslutningstrær, der problemer brytes ned i subproblemer
og løsningsforslag (jfr. kap 1). Konstruktøren/designeren har to hoved-
opppgaver: For det første å lete etter løsninger og for det andre å samle
materiale om løsningene for å kunne klassifisere dem så hurtig som mulig.
Design - slik det utføres i mange konsulent- og leverandørsammenhenger -
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er ikke det samme som innovasjon. Tvert om er det ofte en rutinepreget
aktivitet som av økonomiske, organisatoriske og praktiske årsaker skal
gjøres så enkelt og hurtig som mulig (Andersen og Sørensen 1992:121-124).

Som jeg understreket i kapittel 1, så behøver ikke problemet å være
WS-bransjen som sådan. Byggeprosjekter av noe omfang er som regel
flerfaglige. De vil gjerne involvere bygningsingeniør, arkitekt, elektroinge-
niør og VVS-ingeniør som har ansvaret for hver sine aspekter av bygget.
Prosessen fram mot konstruksjonen av et bygg handler om å integrere
forskjellige perspektiver. De ulike spesialistgruppene representerer
forskjellige objektverdener (Bucciarelli 1994). De bruker forskjellige
symbolsystemer, metaforer, modeller, instrumenter og tommelfingerregler.
Konstruksjonen av et bygg er slik sett en forhandlingsprosess mellom de
forskjellige objektverdenene der resultatet vil påvirkes av hvem som har
koordineringsansvaret og hvilke premisser som blir dominerende. W S -
ingeniørens muligheter til å nå fram med nye, ENØK-vennlige løsninger vil
avhenge av VVS-bransjens status i byggeprosessen og hvordan en her veier
VVS-hensyn mot andre hensyn.

Problemstillingen kan omsettes til følgende fire hypoteser:

1. Miljøtenkning har vanskelig gjennomslag på grunn av
konservatisme i måten VVS designes på.

Denne hypotesen gir en forklaring på en etablert praksis i bygningssektoren.
Anbud og viktigheten av å holde lave kostnader gir trygghet både for
byggherre og utfører. Ulempen er at det hemmer nytenking og ibruktaking
av ny teknologi.

2. Miljøtenkning har vanskelig gjennomslag på grunn av
mangel på relevant kunnskap og kompetanse.

Dette kan peke i retning av en "manglende samarbeidsforklaring", men også
en "manglende interesseforklaring". Det er viktig å ikke tape av syne at
bygningssektoren befinner seg i et stort samfunnsmaskineri hvor mange
interesser er i konflikt. Kapitlene 4, 5 og 6 synliggjør på ulike måter hvordan
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WS-bransjen som industrielt praksisfelt befinner seg i en annen sfære enn
statlig politikk, samfunnsplanlegging og forskning. Industrielle foretak
plukker på pragmatisk vis biter fra disse "meta-nivåene". I verste fall
eksisterer ikke adekvat kunnskap. Som kapittel 6 illustrerer, er det
nødvendig med en annen og mer sammensatt og forhandlingsbasert
kunnskap enn man vanligvis forbinder med leveranser fra kunnskapsunivers,
f. eks. forskningsmiljø. Jeg vil hevde at mine data viser at det finnes både
kunnskap og kompetanse, men at nettverket generelt mangier bindinger eller
trådfester. Disse festene etableres gjennom kommuniksajon og opparbeiding
av felles forståelse mellom partene. Dette har ikke statlig ENØK-politikk i
tilstrekkelig grad tatt høyde for i utarbeiding av virkemidler.

3. Miljøtenkning har vanskelig gjennomslag på grunn av at de
mest utbredte kontrakt- og entrepriseformene i byggesaker i
liten grad gir romfor bruk av ny WS-teknologi/kunnskap.

Dette gir et system- eller en strukturforklaring.

4. Miljøtenkning har vanskelig gjennomslag pga at WS-feltet
står relavtivt sett svakt i forhold til andre interesser i byggesa-
ker.

Her er det nærliggende å støtte seg på en profesjonsforklaring. F. eks.
hevdes det at arkitekten har hatt en dominerende rolle i fastsetting av
rammene for et bygg. På samme vis har ingeniører hevdet at arkitekter er
mest opptatte av estetikk. Estetikk og arkitektur befatter seg lite med
tallberegninger. En dominerende forståelse av ingeniørarbeidet gir det status
som mer "teknisk-matematisk" enn arkitektprofesjonen. Dersom en så legger
til myten om at teknologi er en avgj ørende faktor for samfunnsendring (her
ENØK), blir det egentlig et paradoks at arkitektprofesjonen har en så
dominerende rolle i byggeteknisk utvikling.

Disse fire hypotesene er formulert som forsøk på å forklare mulige
årsaker til at ENØK-realiseringen lar vente på seg. De blir drøftet etterhvert.
Nå først tar jeg for meg ulike forstaelser av hva designprosessen er. Først en
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mer teoretisk tilnærming og deretter en empirisk.

7.2. Prosjektering og bygging: rasjonelt samarbeid, forhandling eller
trygghetssøken?
Prosjektering av bygg, og håndteringen av ENØK i den forbindelse, er en
tverrfaglig oppgave. W S er ert av flere fagområder som kan være represen-
tert, avhengig av byggets størrelse og funksjon. Slik prosjektering har en
nøkkelrolle i praktisk ENØK-virksomhet fordi premissene for framtidig
energiforbruk og inneklima fastlegges her. Som alt tverrfaglig teamarbeid
vil prosjektering innebære gjensidige tilpasninger mellom helhet og del, og
mellom ulike faggruppers problemforståelse og løsningsrepertoar. ENØK-
hensyn i slike sammenhenger må jeg anta blir formidlet gjennom de ulike
faggruppenes oppfatning om hva ENØK er, og hvor viktig det er.

En lærebok framhever om organiseringen av byggeprosjekt at:
"Prosjekteringen av de tekniske anlegg må skje i samarbeid
mellom byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniørfirma og
bygningsmyndigheter. Arkitekten bør helt fra den første skisse
ha for øye hvilke tekniske installasjoner bygget skal inneholde,
og hvordan de kan arrangeres. Og rådgivende ingeniør bør
helst komme inne allerede på skissestadiet med råd om
hovedoppleggene. Grunnlaget for prosjekteringen er på den
ene siden byggherrens krav og ønske, manifestert gjennom
romprogrammet, og på den annen side byggeforskriftenes krav
og kravene i diverse lover og reglementer." (Gjettum mil.
1980:23).

Arkitekten har et helhetsansvar, en rådgivende ingeniør er mer spesialisert.
Beskrivelsen over peker mot en tradisjonell oppfatning av hvordan

prosjektering organiseres, som en lineær og rasjonell beslutningsprosess
som kan beskrives inndelt i følgende faser:

1. Problemformulering/ide/kravspesfikasjon
2. Utvikling av løsningsforslag/prosjektskisse
3. Evaluering av alternativer med henblikk på behov, krav,

standarder, sikkerhet og økonomi
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4. Valg av løsning
5. Iverksetting.

Studier av utviklingsarbeid og design-/prosjekteringsprosesser viser
imidlertid at virkeligheten er annerledes. I praksis er prosessene mer åpne og
mer frem-og-tilbake. Den normative beskrivelsen av beslutnings-prosessen
gir også et misvisende inntrykk av ingeniørers og teknikeres evne til å
omsette abstrakte prinsipper og kravspesifikasjoner i konkrete, fungerende
konstruksjoner (Andersen og Sørensen 1992, Bucciarelli 1994). Når
prosjekter likevel som regel beskrives som lineære og i rasjonalistiske
termer, er det for å gi inntrykk av kontroll over usikkerhetene.

Den lærebokmessige beskrivelsen må også, når det kommer til
stykke, innrømme at prosjektering er en spesiell form for beslutnings-
prosess:

"Under enhver omstendighet er et meget intimt samarbeid
nødvendig dersom en skal komme fram til et godt resultat fr a
byggherrens side. Det er viktig at de forskjellige parter ikke har
en for servil og faglig snever holdning til oppgaven, men er
villige til å dele ansvaret med hverandre. Arkitekten bør være
lydhør og oppmuntre de tekniske konsulenter til å kritisere
hans hovedgrep ... (til) å være fullt medansvarlig for det totale
opplegget. "(Gjettum m.fl. 1980:28).

Alternativet til den lineære, rasjonalistiske modellen av design/prosjektering
er forhandlingsmodellen. Den bygger på følgende premisser (Bucciarelli
1994):

design/prosjektering gjøres som regel av grupper (eller en
mengde grupper som skal koordineres)
gruppene "forhandler" om relevante premisser og løsninger
"forhandlingene" preges av at gruppemedlemmene ofte har ulik
bakgrunn og ulike "paradigmer"
resultatet av arbeidet er avhengig av organisering og de ulike
paradigmenes "forhandlingsstyrke"

Forhandlingsmodellen er interaktiv. Resultatet er derfor ikke forutsigbart,
annet enn innenfor visse rammer. Dersom ENØK er et sentralt premiss, vil
ENØK bli ivaretatt, men det er uklart med hvilken styrke.
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Louis L. Bucciarelli arbeider ut fra en etnografisk/antropologisk
metode, hvor han har studert ingeniørers arbeid med å designe teknologi.
Han bruker begrepet "objektverdener" til å forklare hvordan ulike fagfolk tar
tak i et teknisk problem på ulike måter, etter den virkelighetsforståelsen de
har med sin paradigmatiske bakgrunn. Hva er så forholdet mellom tenking
og overføring til tegning og deretter til materialitet i dette bildet? Både
tenkningen eller kunnskapen og tegningen (prosjektering) er abstraksjoner
og reduksjoner fra det konkrete bygget. Vi ser at disse overgangene har
iboende usikkerheter. Et eksempel kan være valg av ventilasjonsystem og
luft-strømninger - altså en delløsning som kan bidra til ENØK-målsettingen.
Det ferdige produktet, hardwaret, er en representasjon av en
forhandlingsprosess. Prosessen består av språk, erfaring, fagdisiplinens
tradisjon og rammen for samarbeidet. Rammene kan også betraktes som
sosiale faktorer, slik som økonomi, lovverk osv. Materiens begrensning er
det som i størst grad betraktes som ikke-sosialt hos Bucciarelli. Videre
foretas matematiske abstraksjoner i dette arbeidet som igjen skal realiseres
ved hjelp av "hardware". Det er ikke usannsynlig at ulike involverte i
prosessen opplever "virkeligheten" eller problemet på forskjellige måter
ettersom hver og en tar hand om sitt element i prosessen. Et problem
abstraheres og matematiseres og realiseres som modell før det igjen
tilbakføres som materie i form av å være løsning på problemet.

En mulig tredje modell som kan hentes ut av denne informasjonen, er
at en faggruppe så langt som mulig vil arbeide på rutine, det vil si bruke
velkjente løsninger. Først og fremst er årsaken til dette koblingen mellom
kostnad og trygghet i forhold til teknologiens funksjonsevne. I relasjon til de
andre modellene vil dette innebære isolasjon og forhandlingsfrys. Den
rasjonalistiske modellen forsøker å muliggjøre et "delt samarbeid" hvor de
ulike faggruppene sprer seg og lager sine biter. Bitene sys sammen tilslutt.

Mulighetene for miljøtenking vil være forskjellig med utgangspunkt i
disse tre modellene. Den rasjonelle lærebohnodellen har sin styrke dersom
det foreligger klare, ufravikelige kravsspesifikasjoner. Utfordringen består i
å overtale byggherre til å velge miljøvennlige løsninger innenfor de enkelte
fagområdene. Forhandlingsmodellen er vellykket dersom det finnes
talspersoner for miljøhensyn i prosjekteringsgruppen. Hvis ja, er det kritiske
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punktet at den/disse personene har gjennomslagskraft i forhold til andre
interesser. I designkonservatismen er problemet at miljøhensyn blir for
tidkrevende og kostbare. En bieffekt av nye design og høynede kostnader er
dessuten usikkerhet omkring teknologiens funksjonsevne. Hypotesen består
derfor i at man så langt som mulig unngår å ta nye miljøhensyn.

7.3. Erfaringsbaserte oppfatninger av designprosessen
Innovasjon og kreativitet forstås gjerne som to sider av samme sak. En
informant forteller:

"(..)Det er vanskeligpå forhånd å definere kreativitet. Man kan
gjerne definere at man skal ha et produkt og en boks og entydig
spesifisere, men det er vanskelig å definere hva en løsning skal
inneholde, for det er nettopp det jobben består i - å finne
løsningen. Løsninger, systemer og konsepter - alt dette skal
man finne ut i prosessen."'

Her fremgår det at dette ikke er særlig planmessig utført. Prosessen går sin
gang. Det som skjer på ett trinn, peker videre framover mot neste valg. Om
prosjektering ikke direkte beskrives som ad-hoc orientert, så er det lite i
denne informantforståelsen som gir støtte til synet på designarbeid som
lineær og forhåndsdefinert.

Informanten påpeker at noen prosjekter kjøres optimalt ut fra hans
syn. Dette innebærer at man samarbeider med andre faggrupper helt fra
starten. Resultatet er da gjerne at man "gjør noe som ikke er hundre prosent
på noen områder, men som tilsammen, integrert, er bra. "2 Denne oppfatnin-
gen, hos en rådgivende ingeniør, er kanskje også gyldig for montører,
entreprenører og komponentutviklere? Ihvertfall er dette et uttrykk for at det
foregår forhandlinger i prosjektering og bygging.

Flere av informantene forteller at det finnes to hovedmåter prosjektere
på, en grovprosjektering/funksjonsbeskrivelse (1) og en detaljprosjektering
(2).

1 Intervju i firmaet Roger Rand WS, Int. 1 s. 3
2Ibid s. 9
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Skillet mellom disse to blir det redegjort for under:
(1) "Det første man gjør er å finne ut av programkravet, hvilken

funksjon anlegget skal ha. Hva er kriteriene? Det kan være på
inneklima eller tilleggskriterier som fleksibilitet. Hva skal
oppgaven for anlegget være? Det neste blir jo da å finne type
løsning, system, konsept. Deretter å tegne og planlegge de
faktiske løsningene, altså detaljtegne. I noen prosjekter løser vi
bare prinsippene og lager tegninger over hovedføringsveier og
omtrent hvordan dette skal løses, og så overlates det til
installatørene eller entreprenørene å plukke produkter eller
gjøre detaljene. "3

Går vi så et skritt nærmere i realiseringen så viser dette sitatet nettopp at det
foretas enfortolkning av det prosjektet en står overfor.
(2) "Den andre måten er at vi lager detaljerte tegninger og

beskrivelser for alt som skal installeres. Da må vi velge
produkter og løsninger. Løsningene er enten basert på det vi
har gjort tidligere eller vi vet hvilke leverandører som har
denne type produkter. Så prøver vi å skaffe oss kunnskap om
nye produkter hos de vi vet leverer dette. Svært ofte så tegner vi
en løsning med et produkt, en komponent og så står det at
alternative produkter kan brukes dersom installatøren viser at
det er samme kvalitet. Vi velger en løsning, så er det opp til
installatøren/leverandøren å kommentere, eventuelt foreslå
andre produkter. Så diskuterer man om det er godt nok eller
ikke. Så det endelige produktvalget kan ofte gjøres av installa-
tør, leverandør eller entreprenør.lA

Del to, hos informanten kalt detaljprosjektering, uttrykker hvordan det blir
forhandlet mellom valg av velkjente løsninger og nye produkter. Så langt
støtter mitt empiriske materiale at byggherres ønsker og behov fortolkes av
prosjekteringsteamet og videre at løsninger forhandles mellom de involverte
faggruppene. Fagspesifikke løsninger synes derfor å vike for samarbeid i

3Op.cit(note l)s. 13
4Opxit(note l)s. 13

200



Forhandlings- og beslutningskriterier i arbeidet med konstruksjoner for varme og ventilasjon

prosj ekteringsfasen.
For å komme tettere på daglig arbeid i bransjen, lar jeg fire

informanter, som også representerer ulike firmatyper, fortelle historier fra
sin hverdag. Historiene kommer fra en rådgivende ingeniør, en produsent, en
ventilasjonsentreprenør og en ventilasjonsleverandør. Poenget med å "la
dem slippe til", er å vise hvordan de har forskjellige objektverdener og
hvordan de fyller ulike roller i den helheten som designarbeid er. Samtidig
forteller de også om hvilken forstaelse de har av hverandres arbeid.

7.3.1. Rådgiverens fortetting1

Denne "historien" handler om en energianalyse i en ishall. Analysen var
økonomisk støttet av et energiverk. Informanten forteller at firmaet han
arbeider i var "kjent for å ha god kompetanse på ishaller".6 Firmaet fikk
forespørsel om å gi en pris på dette oppdraget - og de fikk prosjektet. Han
fortsetter:

"Vi tok da en befaring, diskuterte med driftsansvarlige og
prøvde å kartlegge energibruken man hadde hatt i hallen
gjennom registrerte data fra tidligere.(...) Så gikk vi inn og fant
ut at mye av årsaken lå i driften av varmepumpeanlegget. Det
var et kuldeanlegg med varmepumpe.(...) Der var det aktuelt å
måle for å finne ut hvordan denne egentlig gikk(...)så vi
instrumenterte opp hele saken og lot det gå registereringer en
ukes tid for å danne oss et bilde av en typisk driftsfase. Etter å
ha hentet inn de dataene og gjort tilleggsmålinger bl. a. av
istemperatur og lufttemperaturen i hallen, kjørte vi noen
beregninger. Vi sammenlignet hvilke forventninger man burde
ha for energiforbruket i en slik hall med driften og de tempera-
turen denne hallen hadde. Vi fant store avvik. Ut fra de dataene
som vi hadde registert, fant vi at varmepumpen omtrent ikke

^Intervju i Rakvik WS, Int. 2, avdeling for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). FDV-avdelinger
kalles ofte enøk-avdelingen. Her arbeides det med rehabilitering og utbedringer av eksisterende
bygninger.

6lbid s. 25
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virket. Vi kunne også avdekke hva årsakene var. Det var noe
som kunne spores tilbake til prosjekteringsfasen. Man hadde
valgt litt feil, eller hvertfall ikke helt heldig temperaturnivå på
de forskjellige varmeavgivende delene av anlegget. "7

Sitatet illustrerer en løsningsprosess hvor empiri stilles opp mot teori, en
syntese dannes og en løsning utarbeides og implementeres. I Bucciarellis
språkdrakt foretas altså først en abstraksjon av problemet. De utførte
beregningene er representasjoner av problemstillingen. Tilslutt tilbakeføres
kunnskapen via en problemløsningen, som er en konkretisering av syntesen.
Informanten fortsetter med å si at problemet her, som gjaldt prosjektering og
instrumentering, også kunne spores tilbake til entreprisevalget:

"Dette var kjørt som en totalentreprise, hvor noen da bare
hadde avsluttet, og så var det noen andre som skulle levere et
annet aggregat. Disse hadde ikke fått vite noe sær Hg om hva
som var på den andre siden. Og med en del omlegging og
forslag til ombygging der, mente vi at det kunne spares ganske
betydelige energisummer. I tillegg kom vi med forslag om
endret drift, rutiner for lysslukking, senke temperaturen
anneledes, styre kuldeanlegget - ikke ut fra temperaturer i
luften, men ut fra reelle temperaturer i isen osv.>iS

Hva forteller denne rådgivende ingeniøren? Arbeidet kan ses som både en
lineær aktiviteten og som en frem-og-tilbake-prosess. Eksemplet forteller
om gangen i en problemløsning (problemsøken, problemspesifisering,
foretatte malinger, implementering av løsning) og siste del utdyper at kilden
til problemet er et utslag av dårlig kommunikasjon og samarbeid mellom
faggrupper (frem- og-tilbake-prosess). Fremstilles prosessen linært for å gi
inntrykk av kontroll (jfr. Andersen og Sørensen 1992, Bucciarelli 1994) som
følge av tradisjon, eller foregår problemsløsningen slik?

Entrepriseformen tillegges endel av skylden via vanskeligheter med
kommunikasjonen. Jeg diskuterer betydning av entrepriseform lengre ute i
kapitlet.

7Op.cit (note 5) s. 25
8Op.cit (note 5) s. 25-26
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7.3.2. Produsentens fortetting
Mitt datamateriale inneholder intervju i to produsentbedrifter. Begge er
grunnlagt av en person som mine informanter kaller griindere og de
beskrives som det jeg vil kalle "entreprenører" (jfr. Latour 1987). De
fremstår som å ha et faglig sterkt engasjement, de har seiv en bred
erfaringsbakgrunn fra yrkeslivet, de kjenner markedsbehovene og blir
presenterte som "framsynte". Begge tillegges å ha en bred kontaktflate.
Samtidig har begge investert økonomisk overskudd og kompetanse i
firmaet. Begge firma har tilluftsventiler som hovedprodukt, om enn to
forskjellige typer.

Informantene fra det valgte firmaet snakker endel om samarbeidet
mot andre i bygningsbransjen. For denne bedriften er rådgivende ingeniører
og arkitekter grupper som de bevisst har søkt mot for å informere. En tredje
yrkesgruppe som blir nevnt, men som til nå ikke har vært direkte involvert,
er montører. Seiv om firmaets produksjon har vært opptatt av "monterings-
vennlighet", gjenstår endel nettverksarbeid her. Informanten hevder at deres
ventil er den som er raskest å montere av alle som finnes på det norske
markedet. De hevder også å være opptatte av å benytte materialer som er
lette å holde rene, og at delene skal være enkle å demontere.

"Du har ingen stabil kvalitet når du gjør handarbeid. Vi har
maskiner som gjør dette arbeidet dønn likt hver eneste
gang.(...) Det er jo ved feil sammensetning og bruk at anlegget
blir dårlig. Sånn at det ligger ikke på produsentleddet, det
ligger ikke på de utøvende leddene, men det ligger på råd-
givningssida. (...) Det hjelper ikke om jeg skr iver en god ventil.
Den er like god hver gang den. "I0

Jeg tolker uttalelsen som en ansvarsfraskrivelse ved bruk av et argument
som viser til artefaktet isolert sett. Informanten tar for gitt at det er rådgiver
som spesifiserer komponentene. Som vi skal se etterhvert blir ikke rådgiver

^Fellesintervju med to personer i produsentbedriften Persson.

s. 21
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alltid konsultert. Dette ble forøvrig også synliggjort via de to nivåene
prosjektering som ble nevnt foran. Dette tillegger imidlertid ikke kompo-
nentprodusenten noen oppmerksomhet.

"Jeg mener at dokumentasjonen skal følgeproduktet. (..) Vi har
et medansvar. Men etter min mening, den som skal kunne gi
signaler om et godt anlegg - det er konsulenten."''

Informanten fortsetter med å tematisere overføringen fra en abstraksjon til
realisering/materialisering.

"Du skal produsere utstyr som skal dekke visse funksjoner, da
som et strømningsbilde, og det skal stille visse krav til produk-
tet, f. eks. lydkrav. Hvordan i all verden er det mulig å
produsere det uten å ha et laboratorium eller måleinstru-
menter? (...) Du kan ikke tippe på at kurven ser sånn ut.(...) Det
burde vært krav om at du kjører lab-forsøk på alt du
produserer, og dokumenterer det, enten i egen regi eller hos
andre."12

Spørsmålet er om et lab-forsøk gir et strømningsbilde som lar seg overføre
til et "naturlig" miljø? Sannsynligvis er svaret nei, men at slike malinger
likevel gir "det beste" bilde man kan fremskaffe.

Informantene som jeg til nå har latt tale, berører translasjonspro-
sessen, dvs. oversettelsesarbeidet som er nødvendig i denne type problem-
løsning. Oppfatningen av forholdet mellom problemet og løsningsforslaget
kan deles inn i at det skapes en syntese mellom virkelighet (empiri) og teori.
Det gjøres ved at virkeligheten abstraheres. Deretter lages det en
representasjon av problemet. Denne danner grunnlaget for løsningen, som er
sel ve materialiseringen, eller produktet, om en vil. Translasjon blir av Latour
(1987) beskrevet som en måte å innrullere aktører i et scenario. For å lykkes
må "det beste bilde" være troverdig nok til å overtale relevante aktører. I
dette tilfellet gjelder det å overtale oppdragsgiveren. Et tilsynelatende banalt
poeng er som her, at overtalelsen skjer fordi løsningen "virker". Det er skapt
en felles oppfatning av virkeligheten, av årsak og virkning. Teknologienes

s. 22
12Op.cit(note9)s. 23
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talsperson framstår som representant for en form for "teknologisk tvang". De
verbaliserte og uttrykte scenariene synes altså å gjenspeile det teknologisk
"nødvendige". Nettverket fremstår som både av menneskelige og ikke-
menneskelige aktører.

Også oppfatninger om innovasjon blir berørt av denne informanten:
"Vi opplever ofte ute at dette produktet er kjelkete å produsere.
Går det an å utvikle det anneledes? Da snakker jeg om skala-
utvikling - litt forbedring hver gang. I visse sammenhenger har
det skjedd at - oj - fy fader, det var smart. Da kan vi jo
konvertere det og lage et helt nytt produkt, en helt ny ide. Det
kan skje noen ganger. Men jeg vil nok tro at svært ofte så er
arkitekten med på å skape produkter. Han sier at i dette
rommet er det granitt og betong - og sånn kan vi... det er med
på åpushe. Jeg tror også at rådgivere er med på åpushe, i den
forstand at de stiller stadig strengere krav til å skifte
luftmengder, uten å få høye hastigheter (trekk) og høy lyd.
Altså de tvinger-. "13

Informanten gir en "hands-on" oppfatning av hvordan inkrementell
innovasjon foregår. Utviklerne kan gjennom prosessen, så og si på slump, se
helt nye produkter. Som figur 2.1. i kapittel 2 oppsummerer, vil slike
nyskapninger, slik det hehandles i teorien, i større grad være i tråd med
produktforbedringer. Informanten tydeliggjør her at ulike fageksperter sine
synsvinkler bidrar til at et konsept blir utviklet eller forbedret. I dette
perspektivet gir objektrelasjonsbegrepet bevegelse og dynamikk i teknolo-
gisk utvikling (jfr. Bucciarelli 1994).

I sitatet fortelles det videre at produktutvikling er et samarbeidspro-
sjekt mellom involverte parter i et prosjekt. Både rådgivende ingeniør,
entreprenør og arkitekt nevnes. De prøver å etterkomme behov og de tester
nye produkter gjennom laboratorieforsøk. Slik kan nye produkter oppstå,
videreutvikles og masseproduseres. Med ventiler er hovedutfordringen å fa
bukt med støy og trekk. "Og hvis vi kan få til noe bedre der, da er alle

I3Op.cit(note9)s. 28

205



Kapittel 7

fornøyd liksom. "14 Dette argumenterer for at bygningssektoren tross alt har
felles virkelighetsoppfatninger og ikke bare motstridende interesser.

7.3.3. Ventilasjonsentreprenørensfortelling15

I motsetning til produsentens oppfatning, hevder ventilasjons-entreprenøren
at laboratorietester ikke gir et riktig bilde av luftstrømningers hastighet og
lydforhold. Vi møter en kontrovers i virkelighetsoppfatningene:

"I praksis så fordeler ikke lufta seg som i et laboratorium. Vi
opererer i trange hindringer og trange rom, og ergo så får vi
en erfaring ut fra praktisk bruk - som ikke stemmer med
laboratoriumet. "I6

Ifølge denne informanten, som arbeider med installasjoner, er det svært
vanskelig å få aksept for det han kaller "den praktiske siden av saken".
Forsøket i laboratoriumet (representasjonen) gir ikke nødvendigvis et
korrekt bilde av virkeligheten. Han legger til at det i hvert enkelt tilfelle er
enda mange flere faktorer som spiller inn, slik at justeringer må foretas.
Konkret nevner han de ulike støykildene som finnes i hvert enkelt
prosjekttilfelle. Å betrakte bit for bit, komponent for komponent, hjelper lite
- det er totaliteten som skal fungere. Jeg tolker informantens uttalelse som et
argument imot nytten av fagspesifikke objektforståelser. Dette støtter
forståelsen av at det finnes kontroverser mellom teori og praksis. Mens
enighet som vist ovenfor illustrerer aksept, viser ventilasjons-entreprenørens
oppfatning ikke-aksept for representasjonsmetoden.

Denne informanten forteller at det finnes to vanlige typer prosjekter
for en ventilasjonsentreprenør. Enten foreligger det beskrivelse fra en
rådgivende ingeniør, eller firmaet fungerer som en totalentreprenør av
ventilasjonsdelen. I det første tilfellet må de da følge funksjonsbeskrivelsen
og gi et anbud. De har relativt liten påvirkningsmulighet. Da starter de med
telling av komponenter. Dette gjøres for å forsikre seg om at anbudet de gir,

14Op.cit(note9)s. 29

15 Avsnittet er basert på intervju i ventilasjonsentreprenørfirmaet WS- Entor.

s. 9
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faktisk stemmer med beskrivelsen som foreligger.
"Så vil du også se funksjonelle ting. Og det er mer touchy, hvis
du ser at nå har de gjort det likedan som det de gjorde for et
halvt år siden og hvor vi da fikk problemer - lydmessige
problemer, kapasitetsmessige problemer eller
fordelingsmessige problemer. Eller det var et utstyr som vi
hadde problemer med. La oss si at katalogverdier ikke var helt
korrekte. Og da har vi vel ikke noen plikt - da prøver vi å gi et
vink om det, og eventuelt foreslå en annen vare eller en
endring. Og da er det enkelte som takker for den praktiske
erfaring og diskuterer det videre, og kommer fram til en bedre
løsning. Og andre avviser det - og det er også greit. Men vi kan
ikke være ansvarlige for andres produkter. Vi har ansvaret for
det vi gjør. Hvis det da i utgangspunktet er prosjektert feil, så
er det ikke vi som skal stå ansvarlige for det. "ll

Dette indikerer en profesjonskonfiikt. Rådgiver og entreprenør har ulik
kunnskap og forskjellige ansvarsområder og her oppstår det uenighet om
hva teknologien "sier". Informanten understreker at det er nødvendig med et
nært samarbeid mellom rådgivende ingeniør og entreprenør, og sier at begge
burde være interessert i et godt anlegg. Videre forteller han at de kan få
problemer med anleggenes funksjonen Dersom ventilasjonsanlegget gir
støy, må entreprenøren bevise at årsaken er å finne i rådgiverens tegninger.
"Og det er jo ikke så enkelt å høre hvor lyden kommer fra. "I8 Et av
problemene med oversettingsarbeid, er nettopp å bevise hvor grensen for
hva som kan oversettes faktisk går:

"Det er nå engang sånn her i livet at når du har hatt noen
hundre anlegg, ja de fem første årene er du kanskje på søken,
men etterhvert så kommer det igjen samme problemstilling. Det
finnes jo masse litteratur og teori, og de fleste har jo problemer
med å koble det mot praksis. Så en praktiker sier at - sånn

I7Op.cit(note 15) s. 8
18Op.cit(note 15) s. 9
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kommer til å skje, for det har skjedd før. "19

Han forteller at som nyutdannet brukte han tabeller over hvordan luften i
kanaler fordeler seg. Etterhvert som virkeligheten gir en annen kunnskap
enn det som står i boka, lager man seg erfaringsbaserte notater. Når man så
vet av erfaring at for å levere et anlegg på 35 desibel skal man holde seg
høyt i tabellen, så firmer en på erfaringsbakgrunn smutthull for å levere med
lavere verdier. Behovsgjennomgang er en variabel, en annen er å sette inn
lydfilter for å ta bort uønsket støy.20 Gjennom erfaring opparbeides en annen
objektrelasjon. Denne gir dessuten potensielt økt status og en styrket
forhandlingsposisisjon i forhold til andre profesjoner.

7.3,4. Ventilasjonsleverandørens fortetting1'
Leverandøren skisserer to ulike leverandør-roller. Først:

"Et nybygg skal settes igang. En konsulent har som regel fått
oppdraget. Så skal han begynne å konstruere dette anlegget.
Da velger han først ut luftmengden han skal ha i bygget,
deretter vurderer han plassbehov og da begynner han å ringe
til oss. Han har funnet ut at han skal ha 20 000 kubikk, og så
har han et rom på 4X3 meter som han skal ha inn et aggregat i.
Vi gir han noen aggregatmål som han tegner inn. "22

Her er han leverandør i ordets rette forstand.
"Så kan det være en ventil, f. eks. i en kinosal som stiller visse
krav til lufthastighet og luftklima. Han sier: Jeg har et rom som
er så og så stort, og jeg har 7000 kubikk. Hvordan vil du at jeg
skal velge tilluftsventiler, størrelser og antall i forhold til
rommet - slik at vi får tilfredsstilt kravene til lufthastighet,
luftklima og sånne ting?"23

l9Op.cit(notel5)s.9
20Op.cit (note 15) s. 9

21 Avsnittet er basert på intervju med ventilasjonsleverandør Lervik WS
22Ibids. 17-18
23Op.cit(note21)s. 18
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I dette tilfellet blir leverandøren en rådgivende instans - en som forteller at
han besitter kunnskap som er sentral for rådgiveren. Hva gjør så leverandø-
ren?

"(...) Vi ber egner litt ut fr a de dataprogrammene vi har på
utstyret, hvordan dette vil bli i forholdet teori/praksis. Han
tegner inn utstyret sånn som vi sier at det skal være. Tegner inn
8 ventiler plassert sånn og sånn. Enten beskriver han så
utstyret sjøl, tar det fra katalogen, eller han ringer til oss og
ber om at vi beskriver det. Så kommer tilbudet ut som ei bok,
anbudspapirer, i åpent eller lukket anbud. Så begynner
entreprenøren å regne på de komponentene som konsulenten
har beskrevet. Entreprenøren tar kontakt med oss for å få pris.
Entreprenøren vurderer da alternative priser på de produktene
som er beskrevet. Dersom det bare er beskrevet krav, så setter
han inn det produktet som er billigst. "24

For det første forekommer det ulike former for rollefordeling mellom
leverandøren og rådgiveren. Vi ser også at standardisert verktøy benyttes for
å predikere luftstrømninger - noe entreprenøren ovenfor klart hadde
motforestillinger mot. Det er altså ikke nødvendigvis rådgiveren som gjør
dette, det kan like gjerne være et arbeid fra leverandøren. Denne leverandø-
ren forteller imidlertid ikke annet enn at entreprenøren, så langt som mulig,
velger det billigste alternativet. Leverandøren nevner ikke at entreprenøren,
på basis av sine erfaringer, har innvendinger mot de foreskrevne komponen-
ter og løsninger.

24Op.cit(note21)s. 18
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7.3.5. Objektrelasjoner og forhandlingsstyrke
De fire historiene forteller en god del om objektrelasjoner og om rollefor-
delinger i nettverket. Ikke minst fremstår teori/praksis-kontroversen, eller
oversettelsesarbeidet, som betydelig. Uansett - en av årsakene til at det synes
vanskelig å endre på arbeidsmetodene, er at det mangier dokumentasjon på
hva som virker. Den erfaringsbaserte kunnskapen, hvor noe er generelt og
andre deler er prosjektavhengig, forblir i "hodene på de som har det i
hendene". Endel rådgivere er utvilsomt seiv av samme oppfatning, og
rådfører seg med leverandørene. I disse eksemplene ser det ut til at
leverandør og rådgiver i større grad er kunnskapsmessig på linje. Entrepre-
nøren fremstår mer som "enslig" med sine erfaringer rundt hva som
"egentlig virker". Om noe av det som er foreskrevet ikke virker, finnes det
"teknologiske smutthull" slik som at installasjon av lydfeller reduserer støy i
et "feildimensjonert" ventilasjonsanlegg.

Dette funnet gir ikke støtte til Gjettums (1980) linære framstilling av
prosjektarbeid. Informantenes fortellinger vitner i hovedsak om at design-
prosessen er interaktiv og forhandlingsbar. Den rådgivende ingeniøren er
den som i størst grad framstiller prosessen som linær. Objektene er ulike for
de forskjellige yrkesgruppene. Det viser seg imidlertid at de påvirker
hverandre, og at resultatet ikke nødvendigvis er forutsigbart hverken i
produktutvikling, prosjektering eller bygging.

Informantene i dette avsnittet forteller om problemer med å forstå
hverandres objektarenaer (Bucciarelli 1988, 1994). Men jeg firmer også det
motsatte - eksempler på at aktørene har forståelse for andre fagpersoners
ståsted. I mitt materiale er dette tydeligst uttalt ved at arkitekter og
rådgivende ingeniører er med på "å pushe" fram ny teknologi. Samtidig er
kontroversene klart synlig innen VVS-faget - for eksempel hvorvidt
luftstrøminger lar seg rekonstruere i et laboratorium eller hvem som er skyld
i et for dårlig sluttprodukt. Når Bucciarelli (1994) oppfatter materiens
begrensning som (det eneste) ikke-sosiale elementet i designarbeid, kan
luftstrømnings-eksemplet sies å befinne seg i grenseland mellom hva en kan
kalle teknisk og sosialt konstruert. Vitenskapelige sannheter er imidlertid
forhandlingsbare. Slik er kontroversen av sosial karakter.

Forhandlingsstyrke fremsto i kapittel 2 blant annet som et resultat av

210



Forhandlings- og beslutningskriterier i arbeidet med konstruksj oner for varme og ventilasjon

troverdighet, ekspertise og overtalelseskunst. Den aktør eller aktørgruppe
som får gjennom sin løsning, kan sies å være sterkest i forhandlingsposi-
sjonen. Mine data gir et sammensatt bilde av de ulike partenes forhandlings-
styrke. Sterkest vil den være som kan slå i bordet med lover og forskrifter.
Dette er vanligvis den rådgivende ingeniøren i en prosjekteringsfase. I noen
tilfeller fungerer rådgiver også som en leverandør av allerede besluttede
system. Da er beslutningsmyndigheten lavere. I slike tilfeller vil entreprenø-
ren være den som sitter med de sterkeste forhandlingskortene, og er
kontaktleddet mot byggherren.

Hva som i praksis "virker" synes dessuten å ha sterk innflytelse i
forhandlingsprosessen. Produktutviklere og entreprenører kan i denne
sammenhengen ha konflikter og ulike virkelighetsoppfatninger. Såkalt "tacit
knowlege" er en annen bestemmende faktor enn det formelle regelverket.
Entreprenøren vil normalt være opptatt av effektivitet i prosjekterings- og
byggefasen. Dessuten har denne erfaring med hva som virker sammen med
andre produkter. Produktutvikleren på sin side arbeider oftest uavhengig av
konkrete byggeprosjekt. Ifølge uttalelser fra mine informanter er de mer
opptatt av å forbedre produktene isolert sett. lmidlertid fortelles det at både
rådgivere og arkitekter kan være sentrale premissleverandører i produktut-
vikling. Noe som imidlertid synes apenbart er at det benyttes standardiserte
beregningsmetoder både i produksjon av komponenter og i prosjekterings-
arbeidet, f. eks. dataprogrammer.

Noe generelt bildet på de ulike yrkesgruppenes forhandlingsstyrke
kan jeg vanskelig gi. Det blir i flere sammenhenger uttalt at fagspesifikke
løsninger viker for samarbeid. Dette kan gi indikasjoner på at det også finnes
felles og kanskje nye objektverdener. Det synes som om man må på
prosjektnivå for å få tak i forhandlingene og samarbeidsrelasjonene. Da kan
det prosjektvis skapes en felles objektforståelse, vel og merke når objektet er
sluttproduktet.
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7.4. Til kamp mot konservatisme
Innledningsvis lanserte jeg hypotesen om at miljøtenkning har vanskelig
gjennomslag på grunn av konservatisme i måten VVS designes på.
Hypotesen viser til etablert praksis i bygningssektoren. Konservatisme
handler i første rekke om økonomi og funksjonsikkerhet. Både byggherre og
utførere etterstreber trygghet og kontroll. Ulempen er at det hemmer
nytenking og ibruktaking av ny teknologi.

Jeg har også tidligere stilt spørsmål om bransjen i det hele tatt er
interessert i å arbeide for et bedre innemiljø sett i sammenheng med bruk av
energi. Ifølge informantene er det vanlig å benytte eksisterende
grunnlagsmateriale så langt dette er mulig. Dette støttes forsåvidt av de fire
fortellingene foran. Men på den annen side:

"Det skjer en utvikling, og vi ønskerjo å få inn nye ting så raskt
som mulig. Hvis man har for mye standardløsninger, så tar det
lengre tid å få nye ting inn. Standardløsningene passer ikke inn
i alle sammenhenger. Så vi ønsker at folk skal tenke gjennom
problemet først, gjerne lande på en standardløsning - men da
bevisst."25

Informanten ønsker å fremstå som innoverende, men standardløsninger har
en sentral plass i rådgivende ingeniørers arbeid. Hva er så årsakene til at det
er vanskelig å realisere ny kunnskap? Nye design, systemer eller enkelt-
produkter har også en økonomisk side. Produsent- og leverandørbedrifter er
stadig i konkurranse og skal, i tillegg til å utvikle nye produkter, overbevise
rådgivere og entreprenører om nye løsningers kvaliteter. Det blir nesten
alltid billigere å velge kjente løsninger.

ENØK har også det problemet at argumentene framstår som mer
skjønnsmessige:

"Har man ikke nok armering, så ramler bygget ned ... Det
savnes litt ennå, å kunne dokumentere konsekvensen av å ikke
oppnå tilfredse brukere. Hva kos ter det i kroner og øre for en
byggherre eller en leietaker i redusert produksjon? Hadde vi
fått fram at det å jobbe i 22 grader lufttemperatur gir 15

25Intervju i firmaet Råd WS, Int. 1 s. 15
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prosent høyere produksjonskapasitet i forhold til å ha 24
grader, og sammenlignet med hva du må investere for å klare
den forskjellen, ville det helt klart vært mye lettere. "26

Her uttrykkes en klar årsak til at VVS-bransjen har problemer med å
stimulere til innovativ virksomhet - nemlig dokumentasjonsproblemet.

Daglig leder i et av de rådgivende ingeniørfirmaene i mitt materiale
forteller at de har en del samarbeid med medisinske forskere om inneklima.
De tester materialer sammen. Dette er et eksempel på at det arbeides med
dokumentasjon. For dette firmaet er materialtesting å betrakte som en nisje.
Slik er det et eksempel på en spesiell satsing på nytenking. Firmaet har
utviklet en eget luktelab:

"Det har med avgassing av materialer å gjøre. Vi tester
avgassingen fra bygningsmaterialer i den laben hos oss. Vi har
et samarbeid med et dansk laboratorium, taxiologer og leger,
som tar den siden av analysen. "2?

Flerfaglig samarbeid finnes så avgjort. Mye tyder imidlertid på at det er få,
og i hovedsak de største firmaene som satser på denne typen kompetanse-
utvikling.

Ikke så overraskede er det på store prestisjeprosjekt at informantene
sier at rammene for nytenking er størst. Det gjelder gjerne flyplasser,
sykehus og andre store offentlige bygg. Ofte er det også store, kapasitets-
sterke og velrenommerte firma som får disse prosjektene. Universitets-
senteret på Dragvoll, som jo må sies å være en slik type bygg, kan imidlertid
ikke uten videre tildeles status som utviklet og presentert med miljø- og
energimessig nytenkning for øye.

Samme informant utdyper ønsket om at firmaet skal oppfattes som
innoverende:

"Hovedprofilen, eller det vi ønsker å fremstå som, det er jo
kanskje motoren i WS-teknisk rådgivning - vi føler det som en
forpliktelse og en utfordring. Det er derfor atjeg tror det er så
veldig viktig at vi har denne FoU-avdelingen hvor vi kan dra

26Intervju med formannen i RIF-VVS 1993
27Intervju i firmaet Roger Rand WS, Int. 1 s. 11
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opp endel nye ting, og som da er med på å løfte bransjen
videre. Vi publiserer en god del av det vi gjør, vi er stadig i
WS-teknisk tidsskrift. "n

Firmalederen hevder at de arbeider mye på innmiljøsida. Det er et stort
firma, de har god kapasitet og de ønsker seg helst store prosjekt.

Som kontrast, vil jeg gi et tremannsfirmas uttalelser om forsøk på å
være innovativ. Også i dette lille firmaet fremholdes det at de er nødt til å
bruke sin kompetanse over et bredt område:

"Det er skoler, butikker, sykehjem og industri - alt mulig. (..)
Og det går jo på sanitær, varme og ventilasjon, kjøling,
automatikk og trykkluft. Der er ei langt register av ting du
kommer borti der. "29

Samme informant sier:
"Altså, rutiner - det er det ikke i et slikt fag, for det er jo ingen
bygg som er likedan. Detaljene er ikke like, men prinsipielle
ting kan være like. Vi lager noen skjema som viser den
prinsipielle oppbygningen. Dette går på styring og regulering,
og det kan du til en viss grad kopiere fra bygg til bygg. Du
bruker jo ofte samme komponenter - en sånn ventil kan være
samme type i mange bygg. Men plassering og størrelse er jo
ikke likt. "30

Dette er et firma som forteller at de er av "allround-typen". Dersom de er
borti alle deler av prosessen, opplever de kanskje arbeidet som mindre
rutinepreget? Innholdet i uttalelsen gir meg mer assosiasjoner til rutine enn
nyskaping.

På spørsmål om firmaet har påvirkningsevne i de prosjektene de er
med, får jeg bekreftende svar, men at dette nok varierer.

"Vi vil jo helst starte med en prat med byggherre for å høre
hvilket nivå han kan tenke seg at anlegget ligger på, for det er
en veldig stor forskjell på ventilasjonsanlegg. Så blir vi liksom

28ibid.s. 11
29Intervju i firmaet Reitan WS, Int. 1 s. 3
30Ibid s. 9
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enige om at i det området der skal det ligge. Og da er jo neste
trinn for oss å påvirke arkitekten sånn at vi får plass til de
installasjonene. Det gjelder jo å ha store rom for å plassere
aggregat og vi må ha god plass for å komme frem med
kanalføringer. Så hovedarbeidet er egentlig mot arkitekt. "3I

Dette lille tremannsfirmaet hevder å forhandle med byggherre, og arkitekten
forsøkes overbevist om WS-installasjonenes behov for plass. Små firma
kan tenkes å ha tettere nettverk ved at de arbeider på mindre og oversikte-
ligere prosjekter slik at forhandlinger og innrullering er lettere?

Seiv om denne informanten hevder at de har gjennomslagskraft er det
på det rene at også de må føye byggherre. Vil ikke byggherre investere mer,
så er det VVS-ingeniørens oppgave å tydeliggjøre hvor godt eller dårlig det
valgte anlegget faktisk er, og hvilke negative konsekvenser en kan oppleve
gjennom bruken av det.

I perioder hvor honorarene er lave, er det helt klart at mange firma ser
seg nødt til å benytte kjente og sikre løsninger, altså en kombinasjon av
økonomiske og trygghetsbaserte argument. Dette uttrykkes til å være en
hemsko både for pavirkning overfor byggherre og for faglig kreativitet og
kompetanseheving. For en stor del gjelder denne uttalelsen for faginterne
forhold. Innenfor samarbeid og flerfaglighet er det flere nye retninger som
har oppmerksomhet. Mange av mine informanters uttalelser må tolkes
dithen at de ulike byggeprofesjonene er bærere av forskjellige paradigmer.
Arkitekten har fortsatt et helhetsansvar, seiv om dennes innfiytelse ikke kan
sies å være enerådende. I kjølvannet av at tekniske fag har fått en større del
av budsjettene, er også et økt behov for drift og vedlikehold kommet mer
fram i lyset. Komplekse tekniske anlegg krever kompetanse. Drift og
vedlikeholdprosedyrer har stor betydning for å få tekniske anlegg til å
fungere optimalt. Et annet nytt område er renhold i byggeprosessen og etter
endt bygging. Disse faktorene har bidratt til en større forståelse av behovet
for flerfaglig samarbeid.

I mitt materiale firmer j eg både firma som har ressurser til nytenkning
og andre som i sterk grad bøyer av for byggherrer og arkitekter. Jeg firmer

31Opxit(note29)s. 11
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dessuten stor variasjonsbredde i hvordan mine informanter opp fatter
begrepene innovasjon og nytenkning.

Rådgivende ingeniører er noen ganger leverandører til ferdige anbud,
andre ganger er det de som utformer kravsspesifikasjonene. Variasjonen har
blant annet med entreprise, kontrakts- og anbudsformer å gjøre.32 Derfor kan
også VVS-faglig kompetanse drukne i systemet. Det fremgår klart at
bransjen i perioder ser det ulønnnsomt å investere i argumenter og for den
del, kunnskapsheving (jfr. kapittel 6). I verste fall innebærer dette at mye
verdifull kunnskap ligger ubrukt eller at det tar tiår før tiden er "moden" til å
integrere kunnskap.

7.5. Vilkår for å bruke ny kunnskap
Den andre hypotesen gjaldt muligheten for at WS-bransjen mangier
kunnskap og kompetanse på feltet energiøkonomisering og innemiljø.

Konklusjonen i kapittel 6 forteller at kunnskapsdimensjonene er flere.
Jeg summerte kapitlet med å vise til en politisk, en teknisk-vitenskapelig
eller teoretisk dimensjon og en praksisdimensjon.

Et av kjernebegrepene i denne avhandlingen, ENØK, har tilsvarende
ulik betydning for forskjellige områder. For offentlig politikk har ENØK
betydd en kunnskap som kan spores i virkemiddeltilbudet. Stimuli er gitt via
informasjon, opplæring og utdanning, teknologisk utvikling og ulike typer
økonomiske og teknologiske reguleringer.

For den vitenskapelige kunnskapsforståelsen, som er relevant for
bygnings- og WS-fagene, fremstår ENØK som et tverrfaglig satsingsområ-
de. Mens den offentlig forståelsen har pendlet mellom å være energisparing
og ulike typer vern av miljø, synes det vitenskapelige bidraget å ha dreid seg
om en totalvurdering av energiforbruket.

Den praktiske kunnskapsoppfatningen kan deles i hva som gir
økonomisk gevinst (næringsrettet) og forholdet mellom teknisk løsning og
funksjonelt resultat (praktisk-faglig). Økonomisk sett har energisparing vært
salgbart. Hva som teknisk sett virker, synes de ulike delene av W S -

32jeg kommer tilbake til dette under avsnitt 7.6.
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bransjen ikke alltid å være enige om.
Der de tre ENØK-oppfatningene har vært (og er) på kollisjonskurs,

handler det mye om at begrepet kunnskap har så bred referanseramme. Når
en først hører WS-faglig kunnskap er det nærliggende å tenke teknisk
"know-how". En informant jeg siterte i kapittel 6 uttrykte en oppfatning av
at norsk og skandinavisk VVS-teknisk kunnskap ligger i verdenstoppen.

Uttalelsen under står også i kontrast til hypotesen om kunnskaps-
mangel:

"Men så er det jo blitt en annen fokusering på hva som er
problematisk med det å bygge. I dag er det mye fokus mot
innemiljø og energispørsmål og den type ting og dermed har jo
også vår tyngde blitt større i og med at vi handterer veldig mye
av den problematikken. "33

Det er opplagt at påstanden på et nivå er korrekt, men samtidig er det et
åpent spørsmål om kunnskapen blir brakt. Dersom det er riktig, er det andre
typer kunnskap som behøves som støttehjul til den teknologiske.

Som ert av flere fag, er det opplagt riktig at WS-faget er kunnskaps-
leverandør på området. Men de gjør det ikke alene. Hele bygget må
betraktes som en organisme som for å fungere må være et fellesprodukt. En
god helhet skapes av gode delløsinger. Først når anlegget er installert, vil det
vise seg om de teoretiske beregningene holdt stikk. Gode delløsninger
gjelder både fagvis og innen det enkelte fag, også helt ned til komponent-
nivå. I arbeidsprosessen spiller menneskelig tillit og kommunikasjon en stor
rolle. Evnen til å fa brukt ny kunnskap handler blant annet om å skape et
klima for samarbeid og kunnskapsutveksling.

I og med at dette er en bransje med mange små firma, som trolig i
større grad arbeider fra hand til munn, arbeider de sannsynligvis ofte uten en
langsiktig bedriftspolicy. Det bildet jeg har fått gjennom intervjuingen, er
imidlertid at det finnes relativt mye kunnskap, også i de små firmaene. Det
synes ikke som om firmaenes størrelse er det kritiske, men ENØK-satsingen
varierer heller med firmaets spesialiseringsområder, eller det enkelte
prosjekts innhold og firmaenes evne til å påvirke i prosessen.

33Intervju i firmaet Råd WS, Int. 1 s. 9
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Satsing på kompetanseheving og bedriftsutvikling må likevel sies å
være forskjellig. En liten handfull av de største firmaene har en bedrifts-
organisasjon med avdelinger for ulike markedsområder. De mindre firmaene
er enten nisjebedrifter eller allroundere, det vil si at de har svært ulike
oppdrag.

Foreløpig vil jeg bare konkludere med at bildet av kunnskapsstatusen
er sammensatt. Noen firma er offensive både til å innhente ny kunnskap og
til å arbeide for å intergrere ny kunnskap i sine oppdrag. Andre firma har
færre ressurser og er mer opptatt av å "holde hodet over vann". På bakgrunn
av mine data firmer jeg begrenset støtte til hypotesen om at WS-bransjen
mangier kunnskap om ENØK. Det er andre forhold som synes å veie tyngre
enn mangel på teknisk kunnskap. Et forhold som jeg har nevnt gjentatte
ganger er at gevinsten ved valg av ENØK-løsninger ikke er godt nok
dokumentert, vel og merke når en trekker fra eventuell økonomisk gevinst.

Jeg ser det imidlertid nødvendig å lete videre etter årsaker til at
ENØK-hensyn ikke veier tyngre i planlegging og bygging. I neste avsnitt
skal jeg analysere og drøfte betydningen av den formelle rollefordelingen i
ulike realiseringsmodeller. Er det slik av ENØK hemmes grunnet
uhensiktsmessige ansvarsforhold?

7.6. Heller effektivitet enn ENØK?
En måte å forklare hvorfor ENØK har hatt liten gjennomslagskraft kan
finnes i de mest utbredte kontrakt- og entrepriseformene i byggesaker. Da
ligger det innbakt i forståelsen at det i liten grad er rom for bruk av ny W S -
teknisk kunnskap, f. eks. ved at bransjen ikke greier å translatere ENØK. En
annen forklaring er at deler av W S blir så dominerende at kunnskap blir
ensidig og snevert kommunisert. Disse faktorene gir et system- eller en
strukturforklaring på manglende realisering.

Ifølge Wigen (1992:115) er entrepriser måter å arrangere bygging på,
og refererer slik til handverks- og entreprenørlovene. I byggetekniske
lærebøker står de "rene mønstrene" oppført. I praksis finnes flere varianter.
Jeg velger dessuten å legge vekt på ulike måter å planlegge bygg på
(prosjektering), fordi at planleggingsfasen legger premisser for mulige
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ENØK-løsninger i byggingen. Her behandler jeg imidlertid bare VVS-
prosjektering i den grad den har direkte betydning for håndverksarbeidet.
Prosjekterings- og byggingsmåtene blir i dette avsnittet behandlet som
overlappende.

Formålet er her å skille hovedformene for prosjektering, men spesielt
for bygging - med vekt på 1) inndeling av ansvarsområder som følge av
faglige skiller samt 2) Forholdet mellom planlegging og utbygging.

Begge disse faktorene har, som vi skal se, betydning for VVS-faget
generelt og det andre punktet for rådgivere spesielt.

Tre av de vanligste entrepriseformene, og de mest relevante i denne
sammenhengen, er hovedentreprise, delt entreprise og totalentreprise
(Wigen 1992). Modellen hovedentreprise innebærer at byggherre engasjerer
en hovedentreprenør, ofte en bygningsentreprenør. Denne kan ha ansvar for
flere fagområder enn de(n) firmaet seiv har autorisasjon for. Ofte kan
byggherre engasjere sideentreprenører i tillegg. Hovedentreprisemodellen er
vist under.

Byggherre

Hovedentreprenør

Under- Under-
entr. entr.

Side-
entr.

Side-
entr.

Side-
entr.

Figur 7.1. Hovedentreprisemodell

Et eksempel er at byggherre engasjerer en bygningsentreprenør, som har
fagkompetanse på betong og stål. Vedkommende far også ansvar for graving
og tømring. Sidentreprisene er f. eks. W S og elektro og automasjon. I
denne modellen kan arkitekt og rådgivere ha vært engasjert på forhånd, slik
at tegninger med tekniske installasjoner foreligger og kun oppføringen
gjenstår.
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Til forskjell kjennetegnes en delt entreprisemodell ved at byggherre
engasjerer entreprenørar fagvis, slik at hvert fagområde har sitt ansvar.
Byggherre kan med denne modellen ha større oversikt, ettersom vedkom-
mende har førsteledds-kontakt med alle fagentreprenørene. Modellen er vist
i figur 7.2.

Byggherre

Entr. Entr. Entr. Entr. Entr.

Figur 7.2. Delt entreprisemodell

Hovedentreprise og delt entreprise kan betraktes som såkalt "tradisjonelle"
modeller. Den tredje, og ny ere hovedformen for entrepriser, er totalentre-
prisemodellen.

Under-
entr.

Rådgiv.
ing.

Under-
entr.

Rådgiv.
ing.

Byggherre

Totalentreprenør

Arkitekt Rådgiv.
ing.

Rådgiv.
ing.

Figur 7.3. Totalentreprisemodell

Grunnlaget for en totalentreprise er ofte at byggherre lager en funksjonsbe-
skrivelse av bygget, som er fulgt av en pris. I dette prinsippet er det en
entreprenør som styrer både planlegging og bygging, seiv om entreprenør-
ens kompetanse som oftest ligger på utførelsen. Planlegging og statiske
beregninger bestilles da hos kompetente firma. Totalentreprenøren er
normalt byggherres eneste kontaktledd, og denne personen eller firmaet har
fått anvaret for å reise bygget til en gitt pris. Hvorfor vil en byggherre velge
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totalentreprisemodellen?
Det som i første rekke skiller totalentreprisemodellprinsippet fra de to

forannevnte, er effektivitet. Her er prisen gitt. Bygget skal reises innenfor de
avtalte økonomiske rammene. Overskridélser og tillegg godtas normalt ikke.
Vanligvis går alle tjenester som skal leies inn, ut på anbud. Dette gjelder
også rådgiver- og arkitektoppdrag. Imidlertid anser ikke totalentreprenøren
det alltid som nødvendig med slike tjenester. Dette avhenger av byggets
funksjon og byggherres krav og forventninger. Dersom byggherre ikke seiv
har brukt rådgivere og arkitekt før totalentreprenøren fikk kontrakt,
planlegges bygget så å si parallelt med at det bygges, uavhengig av hvilke
typer tjenester som leies inn. Samtidighet i bygging og prosjektering gir
både byggherre og totalentreprenøren en økonomisk gevinst.

"Når vi er blitt enig om en pris for utførelse med byggherre så
setter vi i gang med prosjekteringen. Vi knytter til oss en
rådgiver og en arkitekt i den utstrekning det er nødvendig. Vi
er veldigpåpasselige med hva vi kjøper (...) til å utarbeide det
grunnlaget som vi trenger for å bygge - verken mer eller
mindre. Og der sparer jo byggherren en god del penger da.
Han har ikke en arkitekt som går løpsk og tegner på hytt og
pine."H

En kan her stille spørsmål ved synet på kunnskapsbehov og hvilke typer
kunnskap det gjøres bruk av. Informantene i de to entreprenørfirmaene i mitt
materiale synes å være enige om at det sløses mye i prosjektering. Ifølge en
totalentreprenør blir rådgivertjenesten billigere gjennom dem, noe det er to
årsaker til:

"For det første er vi svært flinke til å prute. Vi er vant til å
jobbe i det markedet og kjøpe inn tjenester, og derfor er vi
forholdsvis harde i forhandlingene. For det andre så spesifise-
rer jo vi akkurat det vi skal ha gjort - ikke noe mer. En
byggherre, han slipper liksom konsulentene mer løs og da gjør
de selvfølgelig så mye som mulig. Det er bare naturlig.(..) De
vil gjøre maks utav det. Vi gjør minimum kan du si, for å

34intervju i entreprenørfirmaet Erbe AS, s. 10
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gjennomføre byggesaken. "35

Konsekvensen er nesten bortvalg av nytenkning. Hvordan kan det bli tid til
faglig kreativitet og ENØK-satsing med slike arbeidsmetoder? Totalentre-
prisemodellen, som altså er av nyere dato, favoriserer helt klart en
arbeidsprosess som peker i retning av et konservativt design - av økonomi-
serende og effektiviserende årsaker.

Entreprenøren viser dessuten liten vilje til forhandling når han hevder
at:

"Problemet er også det at rådgivningssida egentlig ikke har
kompetanse eller kjennskap til de regler som forefinnes på
markedet. Mange vet ikke hvordan de skal lage en A-60 vegg
(brannvegg) engang. "36

Kunnskapsområdene, som her å tegne versus å bygge, blir også influert av
entrepriseformen. Dette peker mot forhandlingsfrys fira entreprenørens side -
med effektivitet som argument.

Når det gjelder rådgivende ingeniørers oppfatning av påvirknings-
muligheter, så avhenger det av flere forhold.

"Et sentralt forhold er hvordan prosjektet er organisert. I en
tradisjonell modell, med uavhengig prosjektering og gjerne
byggherrestyrte sideentrepriser i gjennomføringsmodellen, så
har vi normalt stor påvirkning. Hvis byggeprosessen er
organisert som en totalentreprise med prosjektering lagt inn
hos en fagentreprenør, så har vi veldig liten påvirknings-
mulighet i forhold til byggherre. "37

Dette gir seg seiv, sier informanten. I en totalentreprisemodell kan de utføre
et oppdrag uten overhodet å treffe byggherre i det hele tatt. Eksemplet over
angir en utvikling mot effektivitet og bort fra kreativitet og nytenkning. For
20 år siden sart de alltid i en tradisjonell modell, forteller han. I praksis er det
idag en stor spredning på byggeprosessmodellene og totalentreprisen og den
"tradisjonelle" modellen beskrives som to ytterpunkt.

35intervju i entreprenørfirmaet£jwa^5s. 3

36Op.cit (note 34) s. 7

37intervju i rådgivende ingeniørfirma Råd WS, Int. 1 s. 10
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Radgivende ingeniører på VVS hevder at byggeforskriftene er for
dårlige som retningslinjer for en del teknisk utstyr, spesielt med hensyn på
inneklima. Her er arbeidsmiljøloven strengere på flere punkter. Ut fra
opplysninger fra entreprenørfirma, så holder disse seg til byggeforskriftene
såfremt oppdragsgiver ikke ber om noe bedre. Hvor er leverandørene og
produsentene? Det er svært ofte fremsatt som deres oppgave å presentere
nye produkter. I alle fall er dette en historie om mangelfull kommunikasjon
og bindeledd.

En rådgiver sier på sin side;
"Nei, vi følger vel egentlig langt over dem (entreprenørene).
For vi synes ikke det er godt nok. Og jeg har kanskje ligget
lenger fremme enn de fleste, for vi driver mye medforskning og
utvikling. (..) Så vi har ofte vanskeligheter med å få
gjennomslag for de verdiene som vi gir. Men når vi skriver for
totalentrepriser, så ser vi ikke bare etter byggeforskriftene. "38

Dersom dette er riktig, kan en fort øyne konflikter mellom en totalentrepre-
nør og en radgivende ingeniør. De to yrkesgruppene oppfatter tydeligvis et
byggs "behov" forskjellig. Rådgiveren forsøker her å fremstille byggets
behov på faglige premisser, mens totalentreprenøren vil la oppdragsgiveren
avgjøre dette så langt som byggeforskriftene tillater det. Rådgiveren vil
trolig tape i duellen på grunn av problemer med å dokumentere behovet ut
fra faglige kriterier.

Svært ofte er det de innleide under-entreprenørene (også kalt teknisk
entreprenør) som igjen leier inn rådgivning. Det leier de inn etter avtale med
totalentreprenøren som er byggherres formidler. Rådgivere brukes da til å
beregne ferdig definerte oppgåver, som teknisk entreprenør deretter utfører.
Det sier seg seiv at rådgivere har liten eller ingen mulighet til påvirkning på
slike anlegg. Det er allerede avtalt mellom totalentreprenør og byggherre.
Rådgiveren blir fjerde ledd i denne modellen, om hun/han i det hele tatt blir
brukt.
Totalentreprenøren forteller om sitt samarbeid med under-entreprenører.

"Vi får inn spesifiserte tilbud hvorfra vi plukker ut de vi ønsker

38Interyju i radgivende ingeniørfirma Roger Rand, Int. 3 s. 14
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å samarbeide med. Så jobber vi sammen, prøver kanskje å
optimalisere ting, få ned kostnader f. eks. hvis de er f or høye.
Da har vi den fordelen at nå styrer vi hele kjeden -hele
produksjonslinja. Sånn at vi kan optimalisere det som skjer på
byggeplass. Vi er mye mer istand til vi, å koordiere aktiviteter.
Gjennom den måten vi planlegger på, kan vi redusere kostna-
der. Vi har ikke noen byggeleder å fly til, nå må vi ta tak i
problemet sjøl, sette oss ned og lage planer for det vi skal
gjøre. Vi må koordinere arbeidet oss imellom slik at det skjer
på rett sted til riktig tid hele tida. Og der_ har vi en gevinst å
hente, som byggherre får. "39

Kostnadsorienteringen er åpenbar. Full kontroll er en målsetting for
entreprenøren i en totalentreprisemodell. Faktisk er denne situasjonen den
eneste hvor et firma kan ha full kontroll gjennom hele byggeprosessen.
Effektivitet har tydelig prioritet over nytekning som nødvendigvis vil krever
mer ressurser i form av tid og penger.

Flere av rådgiverfirmaene i mitt utvalg har arbeidet i ulike entreprise-
modeller. I en tradisjonell entreprisemodell er radgiveren, sammen med
byggherre, med å planlegge byggeter kontraktsinngåelse med entreprenør.
I modellen totalentreprise er byggetegningene fortsatt uferdig når kontrakten
med byggherre inngås. Da detaljprosjekteres det parallelt med selve
byggingen. Eventuell bruk av rådgivende VVS-ingeniør gjøres først da.
Radgiveren er da på entreprenørens side av bordet, og ikke byggherres som
ved delt enterprise.

"Vi er borte i en større totalentreprise nå, hvor alle premissene
var gitt. Entreprenøren hadde gitt sin pris han, før anlegget var
tegnet ut. (...) Det er sånn totalentreprisemarkedet er. Da må
man tilpasse etterpå det man har tippet og trodd skal inn der
og levere et anlegg som tilfredsstiller en eller annen krav-
sspesifikasjon hvor det er sagt at det skal i den og den type
lokaler, det skal være så og så mye luft, man skal tilfredstille
temperaturnivå osv. (...) Det finnes ikke tegninger på tekniske

39Qp.cit (note 34) s. 24
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anlegg.'40

Samtidig er premissene gitt ved kontrakt-inngåelsen:
"Blant annet totalsummen man har å jobbe for. For hovedbud-
skapet til veldig mange som er med i et sånt prosjekt er at alt er
med. Ikke noe tillegg. Men går man ut over kravsspesifika-
sjonen og kan si at dette kunne vi ikke forutsette, så er det
muligheterfor å få diskutert noe da. Men det er mye vanskeli-
gere å kunne fange opp og få betalt for tillegg enn det er i en
tradisjonell byggesak hvor alt er mer detalj-definert og
anlegget er designetfra rådgiverne i utgangspunktet.""

I en totalentreprisemodell gir entreprenøren svært lite rom for forhandlinger.
Det er rett og slett ikke tid. Slik det fremstår i de to sitatene ovenfor, er
rådgivere leverandører for et ferdig konstruert konsept. Det eneste unntaket
synes å være eventuelle adhoc-endringer på byggeplass. Alternativt foregår
bygging og detalj prosjektering parallelt. I prinsippet kan dette gi rom for
forhandlinger mellom entreprenør og rådgiver, men i praksis vil nok kravet
til effektivitet vanskeliggjøre forhandlingsmonnet også her.

I den siste lavkonjunkturperioden for byggebransjen (ca. 1988-1994),
opplevde også W S at de måtte lære å markedsføre seg. Ikke minst så
mange rådgivende ingeniører seg nødt til å endre arbeidsmetodikk. De ble
nødt til å aktivisere seg for å få oppdrag. Blant annet ble det langt vanligere
at byggherrer sendte ut prosjekteringsarbeid på anbud. Tidligere hadde dette
kun vært vanlig for entreprenørarbeidet, altså selve byggearbeidet.

"/ dag (1993) er ihverfall alle offentlig byggherrer nærmest
pålagt å sørge for en priskonkurranse på den type tjenester vi
kan gi. Men det er klart at en del prosjekter er sånn at det er
naturlig å spørre oss i og med at vi har gjort dem tidligere, ved
tegningsunderlag etc. 'A2

Rutinearbeid skaffer jobber. Erfaringsbaserte design gir trygghet og større
grad av funksjonssikkerhet enn nye løsninger.

40intervju i rådgivende ingeniørfirma Rolvestad WS, s. 8 og 9.
41Ibids. 9
42Intervju i rådgivende ingeniørfirma Rustad WS, Int. I s. 4
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Informanten gjentar flere ganger at forprosjektfasen er svært viktig for
hvilket bygg som blir reist. Da vurderes de mulige tekniske løsningene
sammen med byggherres ønsker og økonomi. Dette er en forhandlingssitua-
sjon hvor rådgiveren er i direkte kontakt med byggherre. Endring, mot
anbudsprinsipp og mer bruk av totalentreprisemodell, handler ifølge mine
informanter om økonomi. Resultatet er blitt at arbeidet går fortere.
Rådgivere mener at langsiktig planlegging, kreativitet og nytenkning, og
derfor ENØK, lider under denne markedssituasjonen:

"Hvis en sier nei til kjøleanlegg, er det viktig at en ihvertfall
har nok luft og plass til kjøleanlegg siden. Da har vi ikke gjort
noen fundamental feil. (...) Den forprosjektfasen er viktig for
der vurderes både installasjon, installasjons- kostnad, drifts-
kostnad og integrering i bygget. Da tenker vi også på hvordan
dette skal integreres i bygget slik at det blir billigst mulig
bygningsteknisk. Det som er billigst for WS kan være med å
dra opp prisen på bygget utrolig, egentlig. "*3

For at ENØK skal bli ivaretatt, mener rådgivere at totalentreprise-modellen
er uheldige. Dimensjonering for framtidig endring av bygget og tekniske
installasjoner er et forhold som kan bli oversett. Rådgivende ingeniører
mener at adskilt planlegging i større grad sikrer at en slik fleksibilitet blir
ivaretatt.

Entrprenørfirmaet Erbe AS gir byggherre først et tilbud, med en pris
og en funksjon. Deretter starter forhandlingene. Informanten forteller at de
sammen med byggeherre går gjennom del for del, forskaling, interiør og
materialer for å forvisse seg om at byggherre er innforstått med hva hun/han
kjøper.44

Et problem med dette er jo at et slikt system krever kunnskapsrike
byggherren

"Ja, det har oppstått masse konflikter i slike saker fordi vi har
vært for dårlige på det området. Men jeg mener ihvertfall at
vår intensjon er å sørge for at byggherre hele tida vet hva han

«Ibid s. 6

44Qp.cit (note 34) s. 7
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kjøper. Og som sagt, vi skal leve av dette her og er avhengig av
at den byggherren som vi overleverer et bygg til, er en
referanse for oss til neste prosjekt.fA5

Da spørs det hva som er viktigst for byggherre. Et godt bygg eller
overholdelse av tidsramme og pris. Seiv om byggherre har fått det bestilte
bygget, hvilket i seg seiv kan være vanskelig å kontrollere, vet hun/han ikke
nødvendigvis om produktets funksjon er god nok. Det fremkommer først
gjennom bruk.

Konkurransen mellom håndverkere/entreprenører er stor. Anbuds-
ordninger presser prisene. Mange entreprenører hevder at montører på
varme og ventilasjon og rørleggere er like gode, om ikke bedre enn
rådgivere til å prosjektere anlegg, fordi de har større praktisk kompetanse.46

Her skimtes en ikke ubetydelig fagkonflikt. Imidlertid er byggeforskriftene
klare på at funksjonsberegninger har kun rådgivende ingeniører kompetanse
til å garanterer for. Svært otte er det altså den innleide tekniske
entreprenøren, f. eks. en ventilasjonsentreprenør, som er ansvarlig for at
leveransen til totalentreprenøren holder standard og er garantert for.

Fordeler og ulemper ved to idealtypiske organiseringer av et
byggeprosjekt er vist i figur 7.4.

Med adskilt planlegging Med integrert planlegging

fordeler ulemper fordeler ulemper

flerfaglig ekspert- kompleksitet
samarbeid uenighet rutinearbeid

oversiktlig tidkrevende tidseffektivt prispress
trinnvis prosess

klare ansvars- kostnadskrevende kostnadseffektivt lav kvalitet

45Op.cit (note 35) s. 9
46Op.cit (note 35) s. 4
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områder

Figur 7.4. Fordeler og ulemper med adskilt planlegging

lite spesifiserte
valg

Dersom lavest mulig investeringskostnad og rask gjennomføring er i
byggherres prioritet, vil hun/han se ulempene ved adskilt planlegging og
fordelene ved integrert planlegging. Dersom byggherre på den annen side
ønsker grundig funderte valg og er opptatt av den framtidige bruken av
bygget, herunder energieffektivisering og inneklima, vil adskilt planlegging
kunne gi mer rom for å vurdere flere alternativ og slik gi større rom for nye
design med større vekt også på ENØK.

Spørsmålet blir så: Ivaretas ENØK mer i noen entrepriseformer enn i
andre? Mine data tyder nok på at totalentreprisemodellen hindrer ENØK i
den grad ENØK er avhengig av ressurser som tid til samarbeid og penger til
mer fleksible og langsiktige løsninger. Jeg vil imidlertid ikke påstå at ENØK
nødvendigvis blir bedre ivaretatt i andre prosjekterings- og entrepriseformer.
Det som alltid vil avgjøre dette, er interessen for ENØK, både hos byggherre
og faglige rådgivere og, ikke minst, samarbeidet mellom partene.

Så til spørsmålet om design kan betraktes som rasjonelt fagvis arbeid
som slås sammen tilslutt, forhandlingsbasert gruppearbeid eller så rutine-
basert at det blokkerer for forhandlinger (jfr. avsnitt 7.2). Jeg har brukt mye
plass på totalentreprisemodellen og derfor er det naturlig å drøfte de tre
modellene med mest fokus på den.

Det finnes klart synlige fagkonflikter i mitt materiale. Her gjelder det
forholdet mellom entreprenører og rådgivende ingeniører. Partenes
forhandlingsstyrke synes å være nært forbundet med prosjekterings- og
entrepriseform. I en totalentreprisemodell har entreprenøren innpå "full
kontroll". En rådgivende ingeniør på W S vil så godt som aldri befinne seg i
tilsvarende posisjon. De valgte eksemplene illustrer at entreprenører ikke
nødvendigvis er innstilte på å forhandle tekniske løsninger. I denne
entrepriseformen har de faktisk makt til å definere hele prosjektet. Riktignok
gjøres dette sammen med byggherre. Denne parten har imidlertid ikke alltid
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nok kunnskap til engang å vite hva hun/han får. Ved å bruke
definisjonsmakten blir entreprenøren et obligatorisk passeringspunkt. Det er
denne aktørens translasjon av byggherres ønsker og behov som blir
gjeldende. Slik blir også aktørens kunnskapsparadigme og objektforståelse
fullstendig dominant. Det eneste som i prinsippet vil virke regulerende er
lover og forskrifter, blant annet ved å gi minstekrav til installsjonenes
funksjoner.

Totalentrepriseformen hemmer her den rådgivende ingeniørens
potensielle forhandlingsstyrke. Anbud, pris- og tidspress reduserer altså
rådgiveres faglige innflytelse i denne typen modell. Entreprenøren har makt
til å blokkere for forhandlinger og her har jeg gitt eksempler på at det faktisk
skjer. Rådgiver fungerer, etter modellens intensjon, som en leverandør av
sikkerheten for at funksjonskravet er oppfylt.

Mens jeg i dette avsnittet har konsentrert meg om rådgivende
ingeniørers rolle i entreprisesammenheng, vil jeg i kapitlets siste avsnitt ta
opp forholdet mellom VVS- og arkitektfagene. Tradisjonelt har arkitekten
hatt en overlegen innflytelse i prosjekteringen, og har vært den aktøren som
har sittet med ansvaret for koordinering mellom fagene og det overordnede
faglige ansvaret. Har det skjedd endringer her etter at ENØK ble en sentral
premiss i det politiske energi- og miljøarbeidet? Sagt på en annen måte:
Indikeres en omrokkering av myndighet og ansvar gjennom at tekniske
installasjoner trekker en større del av bygningskaka enn tidligere?

7.7. Tegninger versus tall - grønnsåpe versus metall
Den fjerde hypotesen inneholder utsagn om at WS-feltet relativt sett står
svakt i forhold til andre interesser i byggesaker. Her er det nærliggende å
støtte seg på en profesjonsforklaring - som at arkitekten har hatt en
dominerende rolle i fastsetting av rammene for et bygg.

Ingeniører har hevdet at arkitekter er mest opptatte av estetikk, mens
arkitekter hevder at VVS er mest opptatt av sitt isolerte fagområde. Årsaken
til at jeg her velger å fokusere på arkitekters og VVS-rådgiveres syn på og
erfaringer med hverandre, er at de to yrkesgruppene representerer ulike
roller i en prosjekteringsgruppe. Arkitekten har helhetsansvaret for et bygg,
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mens WS-rådgiveren er spesialisert.
Estetikk og arkitektur befatter seg lite med tallberegninger. En

dominerende forståelse av ingeniørarbeidet gir det status som mer "teknisk-
matematisk" enn arkitektprofesjonen. Dersom en så legger til myten om at
teknologi er en avgjørende faktor for samfunnsendring (her ENØK), blir det
egentlig et paradoks at arkitektprofesjonen fortsatt har en så dominerende
rolle i byggeteknisk utvikling. Et teknisk fagområde som virkelig illustrerer
statusforskjell, er edb-anlegg. Argumentet er behov for bedret kommunika-
sjon ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Dette er konstruert på en langt mer
overbevisende måte enn hva VVS har greid i sitt arbeid for å skape bedre
bo- og arbeidsmiljø og redusert energiforbruk.

Vi skal først kort se på de ulike paradigmene som vi kan finne i et
større byggeprosjekt (Gjettum m. fl. 1980 s. 24-28):

Arkitekten: opptatt av estetikk og funksjon, ansvarlig for helheten i
bygget.
Bygningsingeniøren: styrkeberegninger og materialvalg, bygge-
administrasjon
Elektroingeniøren: belysningssystem og elektrisk anlegg, inklusive
elektrovarme
Data/Teleingeniøren: kommunikasj onssystemer
VVS-ingeniøren: spesifikasjoner av krav til og systemer for innekli-
ma/varme, ventilasjon og sanitær.

Et bygg er ikke det samme bygget for hvert av disse fagene, samtidig som
faggruppene har ulik innflytelse på helheten. Det blir hevdet at her
dominerer arkitekten, kanskje sammen med bygningsingeniøren, mens de
øvrige oftere må tilpasse seg.

Et problem de rådgivende ingeniørene til stadighet kommer tilbake til,
er at de har vanskelig for å nå igjennnom med sine argumenter. I
bygningskroppen har anlegg for varme, ventilasjon og sanitær en opplagt
funksjon. De konstrueres imidlertid gjerne som skjulte anlegg. Samtidig er
slike anlegg lite prestisjefylte, de er utydelige. Slik blir de usynlige i dobbelt
forstand. I hvilken grad bidrar to grader lavere innetemperatur til et bedre
inneklima og økt produktivitet? Hvor mye luft må byttes ut per time for å gi
en god inneluft? Svarene er langt fra entydige. Gevinsten av å legge mye
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penger i et "godt" WS-anlegg er derfor uklar. Sitatet i avsnitt 7.4. (note 26),
belegger denne usynligheten. At behovene for VVS-anlegg tildels vurderes
ut fra skjønn, oppleves for mange av mine informanter som et stort problem.
En rådgivende ingeniørs syn på hvem som egentlig setter de faglige
premissene gis her:

"(..) Allergologer, vanlige leger, arbeidsmedisinere, yrkes-
medisinere, psykologer og kjemikere leder. Det er blitt slik etter
hvert, at man har en flora av fagfolk som kommer utenpå WS-
gjengen. Dvs. at sånne som meg - WS-ingeniører, arkitekter
og andre byggplanleggere, vi ligger egentlig etter denne
gjengen. De_ er premissgiverne vare.

Inneklimaspørsmål har også ført til at endel større VVS-rådgiverfirma har
begynt å samarbeide med kjemikere og medisinere om materialers emisjoner
og rengjøringsvennlighet. Imidlertid finnes lite av formelle reguleringer på
dette området. Mye er basert på skjønn når det gjelder bruk av funn. Denne
opptattheten av materialer kan også betraktes som en invadering av
arkitekters domene.

Hva har W S oppnådd?
"Vi har kanskje litt lettere med å få gjennomslag for plassbehov

for tekniske anlegg nå enn for 10 år siden. Det er ganske
plasskrevende.>M

Informantens poeng er at det har vært vanskelig å fa gjennomslag overfor
arkitekter. Jeg har foretatt intervju i to arkitektfirma. Begge informantene er
åpne på at de synes at de tekniske fagene etterhvert har for stor plass. Det er
snart ikke penger igjen til å bygge, sier de. En arkitekts oppgave er å sy de
andre konsulentenes behov sammen og på en mest mulig funksjonell og
estetisk måte integrere løsningene i bygget. En av WS-ingeniørene i mitt
materiale har full forståelse for arkitektens sans for estetikk:

"Så det er klart at arkitekten har en spesiell posisjon i den type
prosjekt (nybygg). Det er jo han som formgir, ikke sant. Og det
skulle jo bare mangle også, egentlig. Altså - et bygg skal jo se

47lntervju i Røkke WS, s. 14
48Intervju i Reitan WS, Int. 1 s. 2
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braut.'49

Troen på tekniske løsninger er begge arkitektene i mitt materialet skeptiske
til. Behovet for WS-anlegg må vurderes etter byggets funksjon. En forteller
om erfaringer fra et flyplassanlegg:

"Der synes jo jeg at man litt ukritisk har lagt opp til et for høyt
spesifikasjonsnivå når det gjelder akkurat luft. Kommene er så
forskjellige. Man setter samme kravet til luftskifting og til
temperatur i en ankomsthall, hvor man vet at folk kommer fra
et fly og så går de inn og venter på kofferten sin. Nesten alle
sammen har yttertøy på seg, og så skal de gå ut. Det er ikke
sikkert at det spiller så stor rolle om temperaturen er 18 og 20
grader i det rommet, altså - og at du må ha samme antall
luftutskiftninger der som du må ha i et kontor. Sånn sett synes
jeg at man er litt lite flink til å differensiere. "50

Med denne uttalelsen sier informanten at dette med ventilasjon har "tatt helt
av". Han savner behovsanalyser. Kritikken stiller i første rekke spørsmål om
funksjonsbehov. Samme informant uttrykker også en konflikt som går på det
estetiske. Mange av de moderne byggene er glassgårder. VVS-anlegg er
også blitt mer framtredene i moderne bygg. Et resultat er at mange
luftanlegg ligger synlige, utenpå hva informanten kaller pene og estetiske
fasader. Det synes han "ser helt grisete ut".51

En WS-ingeniør innrømmer så gjerne at de ser et bygg forskjellig.
"Altså, det går på estetikk og arkitektonisk utforming og sånne
ting, og det er det veldig vanskelig for oss ingeniør er å være
med og diskutere, på en måte. Altså, det er liksom - det ligger i
en annen sfære, for å si det sånn.r62

Arkitekten forsetter:
"Ventilasjonsanlegg som skal være synlige, burde vært desig-
net. Og det har ikke WS idag enda noen forståelse for. Vi er

49intervju i Råd WS, Int. 1 s. 9
50Intervju i Arkitekthuset AS, s. 7.

Sllbids. 7
52Intervju i Råd WS, Int. 1 s. 9
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liksom vant til at det skal bygges inn - under himlinger, ikke
være synlig. Men det er det på en måte slutt med. Da kan du få
sånne grelle eksempler, lekre marmorfasader - og så står det to
sånne kanaler utenpå. Og det er forsåvidt allright det, men da
burde de selvfølgelig vært i rustfritt stål eller et eller annet som
var i stil med resten. "53

Dette peker mot en estetisk konflikt. Et fag som VYS bør ifølge informanten
bli mer opptatt av design. Mens informanten sitert i note 50 stiller spørsmål
ved behovet for ventilasjon og temperatur konteksten tatt i betraktning, er
det her tale om et overfokus på funksjon og da på bekostning av det rent
estetiske. Begge uttalelsene kritiserer W S for å være isolert opptatt av sin
bit i realisering av et bygg. Mer av det samme følger:

"Så har vi de nye ventilasjonsanlegget med diffus inn-
blåsning. Det er et praktisk problem ved at du får sånne svære
områder som luften skal sive ut fra - sånne veggpartier som
skal bestå av hullplater, ikke sant, rister og sånn. Og de
begynner å bli store, og klart at de kan bli vanskelige å
innpasse i et hus. De tar mye areal og blir veldig styrende for
både planløsninger og alle mulig andre løsninger. Da kan det
selvfølgelig være at arkitekten presser på og sier at du må klare
deg med mindre åpningerfor det blir for stygt (ler)./(54

Hva sier VVS-rådgiveren da? Ifølge arkitekten:
"Nei, han har sine tall han. Sier at det skal være så og så mye
luftpr m2 og sånn og så er det greit. "55

Arkitekten hevder at estetiske hensyn må vike for tall, og han synliggjør
samtidig en fagkontrovers. Han indikerer altså at arkitekten har tapt terreng
til WS-ingeniøren når det gjelder innflytelse og beslutningsmyndighet.

Hvor har så ingeniøren sine tall fra? Jeg har tidligere poengtert at krav
til tekniske installasjoner mangier i forskriftsapparatet og at mye vurderes ut
fra skjønn. Slik blir VVS-ingeniørens makt til å definere behov et ubesvart

53Op.cit(note50)s. 7-8
54Op.cit (note 50) s. 9
55Op.cit (note 50) s. 9
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spørsmål. De enkleste og mest nærliggende forklaringen er at enten har
byggherre gjort krav på disse WS-installasjonene eller så består
prosjekteringsgruppen av en sterk VVS-aktør og/eller en arkitekt som er
svak til å forhandle. Forholdet mellom ingeniører og arkitekter har også en
rent økonomisk side i prosjekteringsprosessen.

Rådgiveren forteller:
"Arkitekten kommer jo først med skissetegninger av bygget. Så
går vi på der og lager et enkelt strekprosjekt som viser hvor vi
må ha tekniske rom, hvor vi må ha de hovedkanalføringene, det
som tar plass, og gjerne med snitt i korridorer og sånt. Så
arbeider jo han videre ut ifrå det igjen, og han kommer med en
byggtegning som har kommet noe lenger, og så er vi inne og
tilpasser oss - tilpasser litt der da. Får justert oss inn.(...) Kan
ofte bruke et års tid på det, ifrå vi starter til vi er ferdig
altså.'66

Arkitekten sier:
"Vi setter oss ned om natta vi, for å få til et produkt. Så møter
vi de andre og så sier de at nei, det vil vi ikke være med på. Så
går de til byggeherren og sier at nei, nå hadde vi et forslag vi
og så kommer arkitekten og sier at det klaffer ikke. Så kommer
arkitekten med en ny løsning og alle sammen er enige om at
den er bedre. Så kommer WS og sier at da må vi tegne om vårt
og da må vi ha mer honnorar.""

Hvis byggherre sier at det første forslaget var greit, så blir det arkitekten som
seiv må ta kostnaden med det andre forslaget han eller hun tegnet. Slike
situasjoner, men også ulike måter å beregne honorar på, betegner han som
kreativitetsmord.

Rådgiveren mener at de også har felles interesser med arkitekter,
nemlig at byggherre skal bli fornøyd:

"Byggherren setter krav om bedre tekniske anlegg.(...) Og et
skikkelig ventilasjonsanlegg, klimaanlegg i et bygg, det er jo litt

56Intervju i Reitan WS, Int. 1 s. 9
57Opxit (note 50) s. 13

234



Forhandlings- og beslutningskriterier i arbeidet medkonstruksjonerfor varme og ventilasjon

sånn - et pre til arkitekten altså, han kan slå seg litt på
brystkassen han også. "58

Arkitekten fira Arkitekthuset AS er heller ikke enig i at byggeforskriftene
nødvendigvis er for dårlige. Det økende kravet til luftmengder kan fort bli
fordyrende uten at det har effekt på kvalitet, sier han. Arbeidet må først og
fremst være utført riktig. Han fortsetter:

"Å øke luftmengden - hvis ikke materialbruken, renseanlegget
og sånt er lorden, det behøver ikke gi noen gevinst. (...) Vi
prøver, i hvert enkelt prosjekt, å utvikle de WS-tekniske
installasjoner i forhold til det prosjektet og møter jo da ofte
liten motivasjon. For de løser bare det som de skal løse, legger
inn sitt. "59

Her sier han to ting. For det første at VVS er lite villige til å forhandle
løsninger. At de "legger inn sitt" kan også forstås som at arbeider på rutine,
velger samme løsning om og om igjen uavhengig av den helheten produktet
skal inngå i. Det andre som blir uttrykt er at arkitekt forsøker å legge
rammene, også for WS-anlegg.

Rådgiveren sier på sin side at:
"Vi prøver jo å strekke oss veldig langt for å føye arkitekten da,
sånn at han får det bygget han vil da. Ulempen med det er at
man må gå litt på akkord med saker og ting da. (..) F.eks.
ventilasjonsveier krever jo plass, og den dagen du ikke har
plass til det, så må du begynne å gå nedpå dimensjoner. Da får
duproblemer med lyd og - da kan du - du kan jo fort ødelegge
et anlegg altså. "60

Arkitekten hevder at WS-ingeniører fint greier å ødelegge for seg seiv.
De mangier teft i å se utover sin fagspesifikke oppgåver. Et resultat av

dette fremheves til å være:
"Jeg opplever det som et større problem for WS-bransjen at
veldig mye av den kritikken som de får etterpå, det skyldes

58Op.cit (note 56) s. 8
59Op.cit (note 50) s. 15
60Intervju i Rivas WS Int. 1 s. 8
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dårlig handverk. (...) Sånn gjør vi det, ikke sant. Så viser det
seg at det er veldig vanskelig å få til, det egner seg ikke liksom.
Kanskje det burde være en utfordring, at en prøver å finne
løsninger som er mer byggevennlige og mer integrerte i
byggeprosessene slik at de slipper det derre maset.ll61

Her gis en grov kritikk av VVS-faget. Uttalelsen gir et bilde av en
yrkesgruppe som mest gir assosiasjoner til en bulldozer. De mangier
smidighet, kreativitet, engasjement og yrkesstolthet - er et fag som i liten
grad evner utvikling såvel som tilpasning i et team-arbeid.

La oss se på hva den andre arkitekten, som har kontor midt i
Trondheim sentrum, sier om luft:

"Ved hjelp av tekniske tiltak så skal du jo klare å skaffe deg et
bedre klima. Det er dårlig luft her også da, men heller sette
opp vinduer. (...) Har det blitt høyere levestandard - eller
høyere livskvalitet, bedre helse etter at man begynte å ta så
omfattende tekniske anlegg i bruk? Kan det dokumenteres
liksom? (...) Jegfår av og til en isende følelse av at vi er helt på
villspor i en del av det vi driver med.(..) Vi bygger høyere
etasjer for å få plass til alle kanolene, vi bygger store sjakter,
store tekniske rom. Vi bruker stadig mer og mer og mer luft og
vi får mer og mer og mer klaging, harjeg nesten følelsen av. "62

Dette poenget er også en nøtt for VVS-bransjen seiv. De har opplagt et
dokumentasjonsproblem. Ingen stiller spørsmål ved databehandlings-anlegg
i så måte - som er det andre og større tekniske pengesluket i bygnings-
sektoren. Å skulle dokumentere gevinsten av å ha innlagt internett, synes
banalt.

Arkitekten bytter tema og snakker om renhold. Han foretrekker
tregulv som blir vasket med grønnsåpe og han sier:

"...føle den renheten, og såpelukten - grønnsåpe. Jeg føler jo at
det er like mye helse i sånne ting, jeg da, som i et omfattende
teknisk anlegg. Jeg føler bare på en måte at jeg blir mast ihjel

61Op.cit(note50)s. 17

62lntervju i Arkimix, Int. 1 s. 14.
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av regler - som vil ha mer og mer teknikk. "63

Noen av de rådgivende ingeniørene sier seg enige med arkitekten.
Avstanden som følge av fagtradisjonene er likevel for store til tilnærming i
det daglige arbeidet. Ingeniørene understreker altså nettopp ulike
objektverdener og paradigmeskiller som årsak til at de arbeider med
"skylapper" (jfr note 51), og slik blir snevert opptatt av tekniske rom,
størrelsen på kanalføringer og luftmengder:

"Det som blir hovedoppgaven for oss, på WS-sida, det er jo
det at vi må passe på f. eks. når det gjelder inneklima, så er jo
valg av bygningsmaterialer like viktig som hvor mye luft vi
putter inn i dette her. Vaskbare flater og hvordan rommet
konstrueres, det er like viktig. "64

Her imøtekommer ingeniøren arkitektens syn ved å innrømme at W S nok
bør forsøke å utvide horisonten noe. W S er mer enn kanaler, luftstrøm-
ninger og tekniske rom.

Teknikken spiser av bygningskaka. Men reglene for hvor mye eller
hvilken teknologi er fortsatt uklare. Riktignok er det forventet at krav til
tekniske installasjoner blir å finne i byggeforskriftene av 1997. Basert på
erfaringer forteller arkitekten at de ulike byggherrene har svært forskjellige
oppfatninger av hva som behøves. Er det slik at selvbruksbyggherrer i
prestisjefylte og velstående næringer velger mer W S ?

"Jeg ser ihvertfall at en Statoilansatt, han må ha dobbelt så
mye luft som en statsansattfor å ha samme helse, ser det utfor.
(...) Jeg ser for eksempel at det virkerfor meg som om folk blir
akkurat like syke der alt er lorden som der vi ikke har noen
ting. Og da må jeg bare gjøre meg mine refleksjoner. Men jeg
har ikke belegg for noen påstander. "65

Dette avsnittet synliggjør at det er tautrekking mellom arkitekter og W S -
ingeniører. Hos noen rådgivere får jeg innrømmelser om manglende både
evne og vilje til å samarbeide bedre med arkitekten. Deres objektforståelse

«Ibid s. 15
64Intervju i Rustad WS, Int. 1 s. 9
65Op.cit (note 62) s. 16 og s. 20
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er sentrert rundt varme, ventilasjon og sanitær. Samtidig firmer jeg også
eksempler på at denne yrkesgrupper utvider sitt repertoar. Det er på det rene
at arkitekten fortsatt har helhetsansvaret. De to representantene uttrykker
frustrasjon over både mengden teknikk og måten den integreres på. Deres
objektforståelse synes å være en "god, gammel" oppfatning av gevinsten av
renhold og holdbarheten av mekanisk ventilasjon.

Er det så slik at W S har styrket sin rolle i prosjektering og bygging?
Er det i såfall på bekostning av arkitektens innflytelse? Mine data tyder nok
på at W S er i langvarige, og tildels harde, forhandlinger med arkitekter. Det
er heller ikke usannsynlig at deres tallverdier i høy grad vinner innpass. At
faget trekker mer penger enn før, er det ingen tvil om. Men seiv om
arkitekten motvillig har måtte gi etter på noen områder, er det forstått de
som formgir nybygg. Det er fortsatt arkitekten som er ansvarlig for å
koordinere og sy sammen fagene i de fleste typer bygg.

7.8. Konklusjon
I dette kapitlet har jeg drøftet W S sin forhandlingsstyrke og beslutnings-
myndighet i prosjektering og byggingsarbeid. Generelt fant jeg et tvetydig
bilde. W S har blitt tildelt mer penger. Samtidig vil det avhenge av et enkelt
prosjekts fagsammensetning og personsamarbeid om WS-fagets bidrag til
ENØK blir ivaretatt.

Funnene fra dette kapitlet gir grunnlag for å hevde at forhandlings- og
beslutningskriteriene mellom fag vanskelig lar seg generalisere.
Analysen ble gjort på bakgrunn av informantintervju om W S - og
byggebransjens daglige arbeid. Jeg gikk her mer inngående inn på de
oppfatninger av og erfaringer med ENØK, slik mine informanter ser det.
Konkret belyser kapitlet synspunkter på WS-løsninger og innflytelse i
bygningssektoren. Jeg har analysert kriterier for WS-design og hvordan
delprosesser forholder seg til WS-systemet og til andre fag.

Et spørsmål som var viktig å besvare, er hvordan miljøproblema-
tikken og begrepet ENØK blir forstått og handtert i det praktiske arbeidet.

Kapitlets ramme besto i å besvare fire hypoteser om årsaker til at
ENØK ikke blir implementert i den grad og det tempo som offentlig politikk

238



Forhandlings- og beslutningskriterier i arbeidet med konstruksjoner for varme og ventilasjon

har forventet. Hypotesene var formulert som forsøk på å forklare mulige
årsaker til at ENØK-realiseringen lar vente på seg.

Den første hypotesen innebar at konservatisme i måten W S designes
på er en hemsko for ENØK. En etablert praksis i bygningssektoren som er
orientert mot økonomisk og funksjonsmessig trygghet vil i det lengste unngå
å ta risiki. Funnene gir støtte til denne påstanden. VVS ser seg avhengig av
etterpørsel fra sine oppdragsgivere, eller i det minst støtte fra disse, før de tar
ibruk ny teknologi. Fra intervju i produsent-miljø fant jeg dessuten at nye
løsninger kan være "pushet" fram fra andre yrkesgrupper, som arkitekter og
rådgivere. Imidlertid fant jeg også eksempler på at representanter for
bransjen seiv, spesielt yrkesgruppen rådgivende ingeniører, forsøker å
påvirke både byggherre og arkitekt til å velge fleksible system, med
muligheter for framtidige endringer.

I hypotese to spurte jeg om at ENØK-realisering lar vente på seg
skyldes mangel på relevant kunnskap og kompetanse. Kunne det handle om
en "manglende samarbeidsforklaring" eller en "manglende interessefor-
klaring"?

Ulike kunnskapsparadigmer viser at begge forhold har relevans.
Organisatoriske forhold ser ut til å hemme teknisk kunnskap i å bli integrert.
Jeg fant klare tendenser til at yrkesgrupper og firmatyper skylder på
hverandre og forsøker å frasi seg ansvar for sluttresultat. På den andre siden
fant jeg også firma som hevder at de forsøker å påvirke byggherrer og
integrere ny kunnskap. Endel innrømmer også at de er for dårlige til å se
utover sin plett. WS-bransjen står absolutt overfor et problem med
dokumentasjon på gevinst av å velge inn nye ENØK-løsninger. Jeg vil
derfor hevde at mine data viser at det finnes både kunnskap og kompetanse,
men at nettverket generelt mangier bindinger eller trådfester. Disse festene
etableres gjennom kommunikasjon og opparbeiding av felles forståelse
mellom partene. At kommunikasjonen er utilstrekkelig har ikke statlig
ENØK-politikk tatt høyde for i utarbeiding av virkemidler.

Den tredje hypotesen gir som forklaring at mønstre i prosjekterings-
kontrakts- og entrepriseformene hemmer implementering av ny W S -
teknologi. Denne system- eller strukturforklaringen får også en viss støtte.
Jeg fant i mange tilfeller åpenbare fagkontroverser. Jeg fant blant annet
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uttalelser som indikerer forskjellige objektforståelser hos arkitekter og
rådgivende ingeniører og hos håndverkere og rådgivende ingeniører på
VVS. Arkitektuttalelsene i avsnitt 7.7. og bygnings-entreprenøruttalelsene i
avsnitt 7.6. støtter opp om denne hypotesen. Arkitektene hevdet at det er
vanskelig å samarbeide med WS-bransjen som bare "legger inn sitt".
Ingeniører meddelte å ha en slitsom oppgave i å overbevise arkitekter om
behov for kanalføringer og tekniske rom. Også de ulike entreprisemodellene
gir forskjellige vilkår for samarbeid og forhandlinger. Jo mer effektivitet,
dess mindre tid. ENØK kan lide under dette.

Ulike fagkontroverser fant jeg også innad i WS-feltet, men da mer på
tolkninger (avsnitt 7.3.). F. eks. at produsenten kritiserer rådgiver for å
beskrive dårlige anlegg, seiv med gode komponenter og at ventilasjonentre-
prenør kritiserer ventilasjonsleverandøren for å tro at lab-forsøk gjenspeiler
virkelige luftstrømninger.

En siste påstand er at WS-feltet står relativt sett svakt i forhold til
andre interesser i byggesaker. Denne hypotesen er noe vanskelig å bedømme
med mitt empiriske materiale. Sammenlignet med tele- og
kommuniksasjonssystemer (data) vil nok påstanden være riktig. Målt både i
bevilgninger og nyttevurderinger synes, behov for og gevinst av, data-
anlegg å være mindre diskutabelt. Både elektro- og arkitektprofesjonene har
nok dessuten en tydeligere og sterkere posisjon enn VVS-faget. At
arkitekten forsatt har en dominerende rolle i fastsetting av rammene for et
bygg, er vel nokså klart. Dette har gitt en kontrovers rundt estetikk og helhet
versus teknisk-matematiske fag og delløsninger. ENØK er begge deler.

Med en SCOT-modell, som vist i figur 7.5, er det mulig å illustrere de
ulike fags forståelse av hva som er viktig i et byggeprosjekt samt
betydningen av entreprise og kontraktsform.
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effektivitet
A

spesifiserte
estetikk w _ komponentvalg

• i - Forhandlinga- og x.^T«T,miljø < u , . . , ., r • ENØKJ beslutningskriterier

økonomi energi
Figur 7.5. Ulike aktør ers interesser i en byggesak

Stjernefiguren skal vise hvordan ulike hensyn kan ha betydning i et
byggeprosjekt. Hvilke hensyn som blir tatt til følge kan enten være en
funksjon av forhandlingsstyrke, den valgte entrepriseformen eller be-
slutningsautoritet innenfor ett fag, her VVS. Effektivitet går mest på
prosessen, mens de andre faktorene gjelder det ferdige produktet. Jeg firmer
fleksible fortolkninger for hva som skal ha størst betydning, alt etter hvem
som uttaler seg, og hvilket konkret prosjekt det gjelder.
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Synlig kostnad - skjult gevinst

Målsettingen med denne avhandlingen har vært å forsøke å fylle et
"kunnskapshull", nemlig hvordan en yrkesgruppe som arbeider praktisk med
ENØK har oppfattet og handtert norsk ENØK-politikk. Offentlig ENØK-
politikk har helt klart hatt som målsetting å berøre og påvirke W S - og
byggebransjen, men jeg vil hevde at kunnskapen om disse yrkesgruppene og
deres arbeidssituasjon har vært mangelfull. Derfor har iverksatte virkemidler
ikke oppnådd forventet effekt.

Denne avhandlingen berører tre hovedtyper av forsknings-tradisjoner.
Den ene er teknologipolitikk, som dreier seg om offentlig støtte til,
regulering av og bruk av teknologi (Buland 1996, Sørensen 1997a). Dernest
berører den vitenskapssosiologi (Latour 1987), og tilslutt teknologisk design
(Bucciarelli 1994). Det som særpreger mitt arbeid er at jeg har forsøkt å
kombinere disse tradisjonene ved å behandle formingen av norsk ENØK-
politikk og kommunikasjon av denne politikken med produksjon og
spredning av ENØK-kunnskap, og design av VVS-installasjoner i bygg.
Dermed forsøker jeg å handtere hele kjeden av aktører i ENØK-feltet:
politiske institusjoner, kunnskapsproduserende og kunnskapsspredende
institusjoner, og aktører som på ulike måter deltar i design av W S -
anlegg/bygninger. På denne måten er det mulig å se på hvordan ENØK-
politikken tas opp og translateres av de som faktisk konstruerer bygninger.
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For å gjøre dette analytisk håndterbart, er det perspektivmessige
hovedfokuset hentet fira teknologisosiologien. Det innebærer at det er lagt
relativt liten vekt på ENØK-forskning (vitenskapssosiologi), og begrenset
vekt på analysen av faktorer bak formingen av ENØK-politikken (dvs. på
statsvitenskap). Likevel er analysen multilokal (Sørensen 1997b) i den
betydning at problemstillingen er studert innenfor flere lokaliteter som ikke
nødvendigvis skal rangeres etter hierarkiet mikro-meso-makro. Tilnærmin-
gen er i hovedsak mikrososiologisk.

Avhandlingen er altså bygd opp rundt de tre dimensjonene politikk,
kunnskap og praksis (jfr. figur 1.1., kap 1), og ingeniørarbeid må sies å være
et produkt av samspill og forhandlinger mellom disse tre dimensjonene.

8.1. Politisk ENØK-forståelse
ENØK er ingen enkelt-teknologi eller teknologisk system, men snarere et
sett strategier og spesifikasjoner. Disse er tilkommet som et forsøk på å
bevisstgjøre rundt norsk energiforbruk og å optimalisere bruken av
energiressurser. Som det fremgår av kapittel 5, er det flere definisjoner på
ENØK. Imidlertid er den etablerte politiske definisjonen at energi skal
anvendes på en zkonomisk optimal måte. Denne noe vage formuleringen har
en sparekomponent i seg. Etterhvert er likevel "energisparing" erstattet med
bruk på en "optimal måte". Endringen innbærer at energi ikke skal spares
slik at f. eks. helse går tapt. Gjennom å studere stortingsmeldinger er det
tydelig at vern om et godt innemiljø blir en viktigere faktor. Likefullt - med
bakgrunn i de relevante stortingsmeldingene må vi si at den politiske
ENØK-definisjonen varierer, over tid og mellom områder. Det er altså ikke
et stabilt begrep som er studert, men tvert imot et problemkompleks med
skiftende betydning og tyngdepunkt.

"Begrunnelsenfor at staten setter iverk virkemidler er at det på
den forretningesmessige siden finnes barrierer som fører til at
samfunnsmessige gunstige tiltak ikke gjennomføres. Gevinsten
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ved nedbygging av disse barrierene vil være betydelige. "l

Iverksatte virkemidler for å bidra til økt realisering av ENØK har grovt sett
gått i tre baner; informasjon og kunnskapsheving (herunder opplæring),
forskrifter og økonomiske støtteordninger.

Informasjon og opplading er spredt i form av brede riksdekkende
kampanjer. Opplæring er tilbudt i tekniske utdanning, og som kurs for
interesserte. Nye byggeforskrifter av 1997 skal ha viet større plass til krav
om energibruk og miljøhensyn, to forhold som helst ikke skal komme i
konflikt. Direkte ekonomisk støtte til teknolgiske uviklingsprosjekt erstattet
for noen år tilbake støtte til ENØK-investeringer hos byggherre.

Følgende stikkord kan betegne ENØK slik begrepet er analysert
politisk:

ENØK som en politisk oppfinnelse
ENØK som formet mellom en ingeniørmessig og en økonommessig
tenkemåte
ENØK som politikk i endring
ENØK med skiftende (og uklare?) virkemidler
ENØK som en politisk læreprosess

Det første som er verdt å merke seg er at ENØK må betraktes som en
politisk "oppfinnelse". "Fødselen" skriver seg tilbake til energikrisen tidlig
på 1970-tallet (jfr. kap 5). ENØK-begrepet kan derfor ikke knyttes til noen
enkelt fagtradisjon.

Jeg fant videre at begrepet har tatt form av en ingeniørmessig og en
økonomisk tenkemåte. Dette innebærer en politisk tiltro til at henholdsvis
teknologiutvikling og en adekvat prising av energi skal øke ENØK-
realiseringen. Hvilken av de to tenkemåtene som har dominert har variert
over tid, men begge vitner om en grunnleggende mangel på kjennskap til
målgruppers opplevde muligheter og deres kompetanse. Blant annet ser man
bort fra at mange bedrifter har teknologisk kunnskap, men at de oppfatter
ENØK som lite salgbart og derfor en dårlig investering. I de siste stortings-

^St.meld. nr. 41. 1992-93:5
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meldingene som behandler begrepet, blir det uttrykt at myndighetene har for
dårlig kunnskap om aktørene i ENØK-markedet. Imidlertid er det ingen løft
å spore for å påvirke disse aktørene direkte (herunder WS-bransjen). Det
forventes at markedet seiv vil velge ENØK, rett og slett fordi det beskrives
som lønnsomt (jfr. fotnote 1).

Den praktiske hensikten med denne avhandlingen har ikke minst vært
å fylle kunnskapshullet mellom politisk forventet ENØK-realisering og
faktisk ENØK-realisering. Min målsetting er å bidra med ny innsikt i
hvorfor WS-bransjen ikke har vist særlig stor interesse for ENØK.

Gjennom å ha studert WS-aktørene, er det nok riktig å hevde at disse
har oppfattet signalene i norsk ENØK-politikk. Imidlertid er begrepet
omdefinert/translatert til å bety energisparing, f. eks. ved senking av
innetemperatur, eller det legges økt vekt på ventilasjon (miljø). Ikke
overraskende, WS-aktørene translaterer begrepet til et for dem anvendelig
budskap. Det er igjen et produkt av slik de tolker Plan- og bygningsloven,
byggherrers interesser, sluttbrukeres behov og andre fagfolk i byggebran-
sjen. Norsk ENØK-politikks hovedbudskap har nok nådd fram til W S -
bransjen, men altså i en innsnevret og fordreid form.
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8.2. ENØK og kunnskap
I bygnings- og WS-sektoren finnes det mye kunnskap om ENØK. Likevel
er funnene noe tvetydige. Det er blant annet ikke opplagt hvilken kunnskap
som behøves. Salg- og markedsføringskunnskap fremstår som en like viktig
komponent som teknologisk kunnskap. Det gjøres også systematiske forsøk
på å spre ulike former for ENØK-kunnskap - fra rene næringslivsinteresser
med nye tekologiske innretninger (f. eks. Stiftelsen VEKST) til teknisk
utdanning og etterutdanning. Kunnskapsspredning foregår internt i mange
av de undersøkte bedriftene, og via de tre meglerorganisasjonene (kap 6).
Det som har vært noe problematisk i denne undersøkelsen, har vært å følge
kunnskapen omsatt i praktisk anvendelse. Dette kan betraktes som en støtte
til observasjoner gjengitt i kapittel 1.4., nemlig at utvikling og bruk av
(forskningsbasert) kunnskap langt fra er noen lineær prosess. Dette
komplisererer ytterligere overføring av ny kunnskap. Det enkleste er fortsatt
å velge kjent teknologi så fremt alternativ satsing ikke er nødvendig.
Nødvendigheten kan ligge i at det enten er påkrevd - lovmessig eller som
resultat at flerfaglige forhandlinger, eller at nyskapning opplagt vil gi økte
inntekter og skape et godt renomé for bedriften.

Noen utfordrende punkter kan tydelig observeres:
ENØK-kunnskap har ikke tilstrekkelig autoritet til å få entydig
gjennomslag i forhandlinger om design av bygninger.
Det mangier kunnskap om hva som vinnes ved å bruke løsninger som
er mer ENØK-vennlige
mange firma mangier ressurser til faglig oppdatering
de formelle nettverkene for kunnskapsspredning er ikke sterke nok

Som omtalt tidligere, har ENØK ulik betydning for aktørene i bygnings-
sektoren. Mens en arkitekt kanskje vil ivareta ENØK ved hjelp av
bygningsmessige konstruksjoner, vil WS-aktøren argumentere for mer
ventilasjon - noe som igjen fordrer plass til kanalføringer og tekniske rom.
Uansett, spesialtiltak for å øke ENØK-realiseringen, virker som å være et
tungt arbeidsstykke for WS-ingeniører. Når en slik autoritet mangier, ser
det ut til å henge sammen med at det i dag er vanskelig å måle gevinst av å
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satse på slike tiltak. Kostnadene er langt mer tydelige, både i form av
personal- og kunnskapsallokering, påvirkningsarbeid mot byggherrer og
argumentering overfor andre fagfolk.

Når mange firma ikke prioriterer faglig oppdatering, har det
sammenheng med at de gjerne har en instrumentell nytteforståelse. Derfor
har ervervet ny kunnskap ofte en direkte tilknytning til samtidige prosjekt.
Etter konjunkturer i byggebransjen, ser det også ut til at det oppfattes å være
for høy byggeaktivitet til kurs og lignende, eller situasjonen gjør det i
motsatt fall nødvendig å bruke tiden til å skaffe firmaet oppdrag.

De mest synlige og formaliserte kanalene for kunnskapsspredning for
VVS-bransjen er utdanningssystemet og de tre meglerinstitusjonene
Opplysningskontoret for energi og miljø (OFE), W S Utviklingssenter og
Norsk energi- og miljøteknisk forening. For alle disse spredningskanalene
fant jeg det uklart om kunnskap blir brukt etter opplæring. Det kan virke
som om det er diskrepans mellom næringslivets kunnskapsbehov og det som
tilbys i de formelle nettverkene. Dette til tross for at mange av tilbyderne
hevder nettopp å være klar over det "praktiske" kunnskapsbehovet. En viktig
faktor er selvsagt også at mitt materiale i nasjonal sammenheng ikke kan
sies å være representativt, og derfor begrenser det fra å si noe sikkert om
bredden. Flere store og velrenomerte firma er representerte, så sannsynligvis
gir mitt materiale et relativt positivt skjevt bilde av situasjonen.

8.3. ENØK i praksis
Sett i forhold til offentlig politikk og kunnskapsstatus er det spesielt to ting å
merke seg:

politikken er ikke tilstrekkelig entydig og følges ikke opp med så
sterke virkemidler (for eksempel i form av byggeforskrifter) at W S -
praksis formes så sterkt som det politiske nivået ønsker
kunnskapen har mangier (særlig når det gj elder virkning av ENØK-
tiltak), og har ikke tilstrekkelig autoritet til å forme WS-praksis

Som følge av overnevnte to punkter utvikles WS-praksis på en måte som
både er påvirket av ENØK-politikk og ENØK-kunnskap, men i enda større

248



Synlig kostnad - skjult gevinst

grad av karakteristika ved bransjen og ved organiseringen av byggearbeid.
Hovedpoengene i hva som former WS-praksis er:

press på kostnadseffektivisering i byggesaker vanskeliggjør nytenking
og utvikling av nye ENØK-løsninger
WS-bransjen er ikke tilstrekkelig pågående
ENØK må forhandles fram i konkurranse med andre perspektiver
(obj ektverdener)

Kostnadseffektivisering har i første rekke ført til kortere planleggingstid.
Det hender at det tekniske rådgiverleddet omgås i prosjektering, oftest av
effektiviserende årsaker. Planleggingen er da ikke en egen fase, men
integrert i entreprise og kontraktsform. I totalentrepriser er planleggingen
ofte integrert i selve byggingen. Tid og penger er en enda vesentligere
faktor. Jo rimeligere leveranser og bygningsarbeidere entreprenøren skaffer
seg, jo mer profitterer entreprenøren. Det vil være viktig for en entreprenør
at beslutninger tas raskt, både med hensyn til innehenting av anbud og med
hensyn til valg av design. Rutinearbeid går raskest og blir billigst. Resultatet
blir lett unødvendig lav kvalitet og lite spesifiserte valg. Såkalt totalentre-
prise (eller pris-prosjekt, PP-prosjekt) er blitt nokså vanlig, også på mange
relativt store bygg. Det som kjennetegner formen er kompleksiteten og for
utenforstående, mangelen på oversikt. Kommunikasjonen mellom
faggrupper kan også bli skadelidende.

Et funn som kan forklare hvorfor offentlig ENØK-politikk ikke har
oppnådd ønskede resultater, er at det ikke finnes noen enkel økonomisk
rasjonalitet som gjør det mulig å veie alternativer mot hverandre. Tvert om
fant jeg flere rasjonaliteten Mellom WS-bransjen og andre byggefag, men
også internt i WS-bransjen fant jeg hva jeg vil kalle forhandlende
rasjonaliteter. Om, og i såfall hvilken ENØK-forståelse som seirer,
avhenger av partenes forhandlingsstyrke. Som figur 1.3. (kap 1) illustrerer,
følger den politiske ENØK-oppfatningen en annen sti enn vitenskapelig og
praktisk kunnskap. Det normative trykket synes ikke å møte verken
vitenskap eller i praktisk arbeid. Kunnskapen som kan øke integrering av
ENØK er mangfoldig (kap 6), og byggebransjens oppfatning av "hva som
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virker" (kap 7) tilbyr politikken en langt mer nyansert forståelse av hvorfor
ENØK spres i langsommere tempo enn forventet. Hva jeg vil kalle praktikk-
ens logikk, oppfatninger av hva som praktisk sett virker, er like framtredende
som andre typer rasjonaliteter. Hver delløsning har sitt eget mål. Jeg fant
også at ulike deler av WS-bransjen oppfatter teknologien forskjellig, alt
etter hvilket delproblem det arbeides med (kap 7). Videre kan håndverks-
arbeid dessuten bli styrt av andre typer kunnskap enn teori og plantegninger.
Spesielt vil slike avvik kunne inntreffe dersom tegninger oppfattes som
mangelfulle. Dette indikerer at det finnes flere logikker, også innen ett og
samme fag.

Årsaken til at den enkle rasjonaliteten ikke fungerer som forventet, er
i korthet at teknologiutviklingen innenfor feltet er segmentert. Segmentert
teknologiutvikling har referanse både til bransjens fag-sammensetning og
dens beslutningsstruktur. Fagsammensetningen viser til de ulike firmaenes
ansvarsområder, deres ulike teknologioppfatninger og ikke minst, deres
ulike syn på problemløsningens karakter. Mine informanter har gjennom
denne avhandlingen gitt mange eksempler på ulike oppfatninger om
teknologiers virkemåte. Dette gjelder både uenigheter blant VVS-folk og
mellom WS-fag og andre bygningsfag. Byggebransjens organisering bidrar
også til at virkeligheten er mer komplisert enn offentlige myndigheter
forventer. Konsekvensen av ulike entrepriseformer kan illustere dette.

8.4. Gode råd er dyre?
Det ville være galt å påstå at norsk ENØK-politikk ikke har hatt noen effekt.
Når den imidlertid ikke har virket så godt som intendert, skyldes dette flere
forhold.

For det første har de politiske myndigheter for dårlig kunnskap om
bygge- og WS-bransjen og deres hverdag. Iverksatte virkemidler for å øke
tempoet på ENØK-implementeringer bærer samtidig preg av for stor tiltro til
teknologi, markedskrefter og relative priser.

Den optimistiske teknologideterminismen har i denne sammenhengen
betydd en oppfatning av at ENØK-teknologi ville spre seg nærmest av seg
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seiv. En slik markedslogikk har langt på vei vist seg å være feilslått. En
rekke markedsimperfeksjoner står i veien for en friksjonsfri spredning av
ENØK. Disse kan summeres til å være "tette" kunnskapskanaler og dårlig
flyt i informsjonsstrømmen mellom bruker og tilbyder av ny teknologi.
Videre oppfattes ny teknologi å være vanskelig å bruke, funksjonsmessig
usikker eller uforholdsmessig dyr.

Å prise ENØK lønnsomt har heller ikke vært vellykket. Langt på vei
har myndighetene overlatt dette til markedet. Med den tidligere omtalte
mangel på autoritet samt vanskeligheter med å påvise lønnsomhet, har W S -
firma hatt problemer med å få byggherrer til å satse på ENØK-tiltak.

Hva ville så kunne bidratt i mer positiv retning for norsk ENØK-
politikk?
en tydeligere og mer målrettet politikk
mer kunnskap og bedre målretting i å spre denne
bedre integrasjon av ulike byggefag

Offentlig ENØK-politikk har båret preg av "å forsøke seg fram". Virkemid-
lene har skiftet og spesielt at den økonomiske investeringsstøtten fait bort
kan ha gitt motivasjonsproblemer for bygningssektoren. De skiftende
virkemiddelpolitikkene forteller dessuten at offentlige myndigheter har hatt
dårlig kunnskap om hvilke tiltak som vil "virke". Et av mine funn fortalte at
det sikreste statlige virkemidlet er byggeforskrifter. Årsaken til dette er at
forskrifter skjærer på tvers av fag og firmatyper, og det blir likhet for alle.
Strengere forskrifter kan derfor være et egnet virkemiddel.

Ulike yrkesgrupper må også ha kunnskap nok om hverandres
fagområder til å kunne diskutere "gråsoner". Her fant jeg hovedsaklig at
mange uttrykker dette som et ønske, men langt fra som en realisert
målsetting. Det er også på det rene at det er vanskeligere å formidle
kunnskap i en forhandlingsprosess enn i en lineær situasjon (jfr. kap 6).
Effektiviserende entreprisemodeller og konserverende fagtradisjoner, som
opprettholder ulike objektverdener, kan tjene som eksempler på hvorfor
forhandlingsmodellen er vanskelig å realisere. Rutinearbeid som gir
konservative design kan dessuten gi dårlig grunnlag for å integrere ny
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kunnskap. Kombinasjonen kunnskapssvake eller forskriftsmessig
minimumsorienterte byggeherrer, sammen med prosjekterings- og
gjennomføringsmodeller som ensidig favoriserer effektivitet, gir ENØK
dårlige kår.

På kunnskapssiden er det flere mangier, og disse går i ulike retninger.
Det behøves nok mer kunnskap, særlig om gevinster av ENØK. Spesielt
gjelder dette virkninger som kan øke produktivitet og som kan gi bedre
helse. Eksisterende og framtidig kunnskap må dessuten spres på bedre måter
enn det man hittil har lyktes med. En metode er mer målrettet påvirknings-
arbeid. Istedet for brede kampanjer kan en idé være å sikte mot yrkesgrupper
som rådgivende ingeniører, entreprenører, arkitekter o.l. samt mot
byggherrer. Et tredje tiltak vil være å bedre integrere ulike byggefag i
arbeidet for å oppnå bedre ENØK (jfr. den nye miljøingeniørutdanningen
ved NTNU). Tverrfaglighet har da også vært en sentral politisk målsetting.
Funn i avhandlingen støtter at nyutdannede er mest interessert i å arbeide
med ENØK. Men det vil være viktig å skape klima for at nyutdannede får
bruke kunnskapen sin i yrkeslivet. For å lykkes mot næringslivet, er blant
annet kunnskap om nevnte gevinster viktige å skaffe tilveie.

8.5. Fra sterk til svak translasjon
Translasjonstilnærmingen (TT) har hovedsaklig sin empiriske bakgrunn i
forskningsmiljøer. Perspektivet innebærer at en teknovitenskapelig aktør
innrullerer støttespillere i sitt nettverk ved å translatere sine mål slik at de
blir attraktive for nye aktører (Latour 1987). Utgangspunktet for dette er en
solidifisert oppdagelse eller oppfinnelse som fungerer som et autoritetsgrun-
nlag for translasjonen. Dette kan betegnes som translasjon ut ifrå styrke -
eller sterk translasjon. Støttespillere som allerede er på plass i nettverket
fungerer riktignok som tilleggsargument for translasjonen, men autoritets-
grunnlaget er likevel i egen forskning, utviklingsarbeid eller design.

I mitt materialet er det verken politikere eller forvaltning som har
rollen som drivende aktørgruppe, men WS-aktører, og da særlig rådgiven-
de ingeniører. De translaterer ENØK for å gjøre dette attraktivt for
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byggherrer og/eller andre medkonstruktører i bygningssektoren. Denne
translasjonen kjennetegnes imidlertid ved fråvær av en veldefinert og solid
oppdagelse eller oppfinnelse. Som en følge av dette er det faglige autoritets-
grunnlaget forholdsvis svakt. Dette kan betegnes som svak translasjon.

Videre kjennetegnes svak translasjon ved at det er nødvendig å støtte
seg på argumenter som kommer utenfra den strengt faglige sfære. Denne
studien av W S avdekker minst tre viktige kilder for slik utenomfaglig,
støttende argumentasjon:

en politisk argumentasjon
en j uridisk argumentasj on
en helsefaglig/medisinsk argumentasjon

Likefullt som det politiske ENØK-prosjektet er translatert av WS-bransjen
som støtte til deres faglige innspill, blir også byggeforskrifter translatert med
det samme formålet. I tillegg har WS-bransjen opplagt også funnet
medspillere i en del medisinske og helsefaglige prosjekter. Disse støtter
behovet for mer ventilasjon og de positive effektene av lavere innetemp-
eratur. Sammen med disse faktorene fant jeg også at W S har begynt å
interessere seg for renhold, materialbruk og bygningsmaterialers effekt på
luftkvalitet. En viss forekomst av "flytende" grenseoppganger mellom
faggruppers arbeidsområder, eller infiltrerte interesser, er lite trolig spesielt
for bygningsektoren. Derfor er det rimelig å anta at "svak" translasjon er
vanligere enn "sterk" translasjon. Uten at det finnes en ny oppfinnelse eller
oppdagelse, arbeides det i ingeniørfaget for å finne støttespillere for
argumentene som kan tjene W S .

Jeg har også hevdet at segmentert teknologiutvikling synes å virke
negativt for realisering av ENØK. Segmentert teknologiutvikling kan også
kalles segmentert translasjon. Begrepet innebærer da at ENØK blir oversatt
fagvis. At flere fagområder viser seg å ha felles eller støttende interesser, gir
etter min oppfatning begrepet "svak" translasjon mer tyngde. Hovedinnhol-
det i tilblivelsen av begrepet er vist i figur 8.1.
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segmentert teknologiutvikling

arkitektur
bygningsteknologi
WS
kjemi / medisin

"svak" translasjon

nye samarbeidsformer
gjennom felles interesser
og visjoner

Figur 8.1. "Svak" translasjon

Det er et potensielt spenningsforhold mellom segmentert teknologiutvikling
på den ene siden, og et økt krav til flerfaglighet for å løse teknologiske
problem på den andre siden. Forekomsten av "evolusjonære", flerfaglige
prosjekter gir i det minste et positivt signal i forhold til norsk ENØK-
politikk. Kanskje er fonnene fra denne studien av VYS-bransjen mer typisk
for teknologiutvikling enn den sentrale VVS-littereaturens translasjons-
begrep svarer til. Ihvertfall vil yrkesgrupper som har et faglig autoritets-
problem når det gjelder ENØK ha nytte av å finne støtte utenfor sin egen
faglige sfære.
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VEDLEGG 1

INTERVJUGUIDE FOR BEDRIFTS-LEDERE

Rammeopplysninger om firma og informant
* Informantens navn, utdannelse og stillingsbenevnelse;
* Organsiasjonsoppbygging:
Firmaets størrelse og alder, omsetning, kompetanse (yrkesgrupper og
profesjoner), antall ansatte, gjennomsnittsalder på ansatte, formell
utdanning, erfaring.

* Eksternt kontaktnettverk
Oversikt over firmaets engasjement de siste par årene, med vekt på
profilering (s-endring). Herunder:
-leverndører
-samarbeidspartnere
-kunder (type oppdrag og engasjement)

* Markedsføring:
Profilering av bedriften: Syn på miljø, energiøkonomi, -sparing, komfort ved
VVS tekniske løsninger (hva forstås med 'miljøvennlig energiteknologi', og
andre begrep)
Markedsfører dere bedriften aktivt? Hvordan?
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* Beskrive arbeidsrutiner og -måter (designprosess)
Forhold til og samarbeid med andre fagdisiplinen f.eks. arkitekter, elektro,
bygningsentreprenører.
-økonomiske rammer
-rutine/nytenkning
-hvem er brukerne av arbeidet som bedriften leverer? Syn på
byggherre/sluttbruker. Kommunikasjon/forståelse/påvirkning
Enkel eller problematisk kommunikasjon
-kontaktfrekvens med brukeren (-ne)
-synes du at brukeren har nok kunnskap om det fagområdet som du bidrar
med
-hvem i bedriften har mest kontakt med bruker

* Hvilke metoder/teorier/teknikker bruker dere i arbeidet? Eventuelt, hvorfor
disse?

Hva synes du dere lykkes med og hva kan gjøres bedre?

* Faglig forståelse (verdioppfatninger)
Forståelser rundt hvor kunnskap kommer fra
Hvordan foregår faglig oppdatering (kurs, messer, selvstudium osv.)
Kommer kunnskap fra FoU miljø, OFE, W S utviklingssenter, W S energi
og miljøteknisk forening, tiddskrifter, leverandører

Byggeforskrifter og standarder sin innvirkning (herunder EØS og EU): Hva
synes du om forslagene til nye standarder (stoff faglærerkonferansen 94)

Endringer i trend og byggeskikk

Hva har skjedd i faget de siste par tre tiårene, endringer og dagens situasjon
hva angar f. eks. enøk og inneklima (syn på)
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Syn på og deltakelse i faglige debatter (Prøve å finne konkrete eksempler).

Hva er viktig for W S bransjen framover? (pris kvalitet service
markedsføring, kommunikasjon med andre deler av byggebransjen)

Hvilke fagsammenslutninger er bedriften med i?

Hvilke tidsskrifter abonnerer bedriften på?

Hvilke tilbud har dere til ansatte mht. faglig utvikling?

Syn på bygningsteknisk etat, bygningskontrollen, bygningsrådet
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VEDLEGG 2

INTERVJUGUIDE FOR ANSATTE

Rammeopplysninger om firma og informant
1. Informanten er;
2. Firmaets størrelse, omsetning, kompetanse, antall ansatte, gj.snittsalder på
ansatte, formell utdanning, erfaring, firmaets alder.
2. Oversikt over firmaets engasjement de siste par årene, med vekt på
profilering (s-endring).

Utdypning av 1 og 2
3. Organisasjonsoppbygging
4. Eksternt kontaktnettverk
5. Beskrive arbeidsrutine og -måter (designprosess)
6. Markedsføring av firmaet
7. Hva gjør dere bra og hva kan gjøres bedre?

Faglig forståelse
7. Forståelser rundt hvor kunnskap kommer fra
8. Byggeforskrifter og standarder sin innvirkning (herunder EØS og EU)
9. Endringer i trend og byggeskikk
10. Syn på og deltakelse i faglige debatter og diputter (Prøve å finne
konkrete eksempler).
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11. Syn på miljø, energiøkonomi, -sparing, komfort ved VVS tekniske
løsninger (hva forstås med 'miljøvennlig energiteknologi', og andre begrep)
12. Hva er viktig for W S bransjen framover? (pris kvalitet service
markedsføring, kommunikasjon med andre deler av byggebransjen)
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VEDLEGG 3

INTERVJUGUIDE TIL FIRMA SOM HAR VÆRT MED I
UTBYGGINGEN AV DRAGVOLL

-Når kom dere inn i utbyggingen av Dragvoll? Hvordan?
-Hvor mange herfrå var involvert.
-Hva gjorde dere?
-Hvilket ansvarsområde hadde dere?
-Hva var "sått" av premisser. Tenker på økonomi, ekisterende metoder
tegninger bestemmelser. Hva overtok dere?
-Hvilken tekniske løsninger og arbeidsmetodikk brukte dere?
-Måtte dere til med nye arbeidsmåter/tekniske løsninger enn hva som er
vanlig for dette firmaet? Beskriv utdyp.
-Hvilken innflytelse har dere hatt på deres fagfelt i dette prosjektet?

-Hvordan vil du karakterisere Dragvollprosjektet i forhold til andre
prosjekter du har vært involvoert i.
-Prosjektets størrelse,
-tidsaspektet (lang byggetid inndelt i trinn/faser)
-kompliserende forhold
-samarbeid mellom firma og yrkesgrupper.
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Samarbeid
Hva var bra og hva gikk mindre bra. Beskriv og utdyp. Bruk gjerne konkrete
eksempler.
Hvem forholdt dere dere mest til? Gi eks. utdyp

Hvordan foregikk beslutninger? Ble disse tatt etter et kjent mønster/måte
eller kom det mange nye momenter inn? Vil du si at beslutninger foregikk
etter forhandlingsprinsipp.
Hvis nei, hvordan foregikk det?

Kan du si noen om hva det innebærer å ha en statlig oppdragsgiver versus en
privat? Hvordan fungerte Stsatsbygg i dette prosjektet?

Arbeidsprosessen:
Tekniske og mer organisatoriske forhold
Hvilke tekniske metoder ble brukt? Hvor hentet dere kunnskap om egnede
problemløsinger til Dragvollprosjektet fra?
Er det spesielle momenter som kom inn underveis som gjorde at arbeidet
måtte endres?

Møtervirksomhet og resultater av disse
Beslutningstaking

Etter ferdigstillelse:
Innkjøringsrutiner/funksjonskontroll og driftsopplæring.
-Hva ble gjort?
-Hvor viktig er dette?

Endringer:
-Hva med endringer som er gjort fra del en til del 2 og utbedringer av del 1.
-Hva var årsaken(e) til disse forandringene? Utdyp.

-Oppfatter du de tekniske løsningene som brukervennlige?
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studenter og personale (f. eks styring av ventilasjon og varme)
-driftspersonalet
Spesielle kommentarer til dette?

Annet
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VEDLEGG 4

INTERVJUGUIDE TIL ARKITEKTER

Egen-presentasjon og prosjektformål (gjentakelse fra brev eller telefon)

* Litt om person og firma

* Bedriftsfilosiofi: hvordan ønsker dere å bli oppfattet. Beskriv
Å jobbe med ulike typer byggherrer; store\ små\ statlige\ private
Type prosjekter dere har; rehab/nybygg
Hvordan far dere oppdrag?

Hva er det en arkitekt liker å gjøre?
Hva er en arkitekts oppgave. Skisser de krav dere skal dekke.
(etter hvilke kriterier tegner og velges materialer)? Press informanten litt

her, de "pynter" sikkert på fremstillingen.

Samarbeid med andre fagfelt

Faste samarbeidspartnere

* Markedssituasjonen:
-hva etterspør markedet
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-fordeling på nybygg og rehab. Forskj eller i samarbeid mellom fagfelt da?

* Politisk
-Berørt av virkemiddelbruk (øk. støtteordninger)
-forskrifter og normer
-energi og miljø
-energibruk; ser dere energi som ressurs eller blir det å betrakte som
prisrelatert i nuet (kort- langsiktig enøkplanlegging).

Inntrykk av hva som er viktig for VVS rådgiveren (hvilke prioriteringer gjør
de ved valg av tekniske installasjoner).
VVS rådgiveren og arkitektens rolle i et prosjekteringsteam
Problemer med samarbeid? Beskriv, konkretiser

Har dere noe med et bygg å gjøre etter ferdigstillelse?

Hva er det vanskeligste med å være arkitekt (posisjonen i byggesaker).
Arkitekter har en nøkkelrolle på utforming og koordinering. Noen ganger er
det også byggeteknisk rådgiver som har denne funksjonen. Hva tror du
ligger til grunn for at oppdragsgiver velger enten arkitekt eller byggteknisk
rådgiver til dette?

* Kunnskapsgrunnlaget i dag innenfor arkitektur og byggefag mht. energi-
og miljøbelastninger, jfr. valg av de "riktige" og "beste"

-løsninger
-funksjon
-modernitet
-materialvalg

Hva er dere flinke til?
Hva kan dere bli bedre på?
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