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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
Teknologiutvikling som gir lavere miljøbelastning er nødvendig for bærekraftig 
utvikling. For å fremme slik teknologiutvikling er det viktig å vite hvilke drivkrefter og 
barrierer som påvirker denne. Vi har sett på faktorer bak utvikling av syv teknologier, og 
for disse har reguleringer generelt spilt en større rolle for utviklingen enn ”rene 
markedskrefter”. For mange aktører er det viktig å ligge i forkant av reguleringene, dvs. 
at forventede reguleringer er vel så viktige som de faktiske for å drive 
teknologiutviklingen. Samtidig er det viktig at myndighetene samarbeider med næringen 
ved innføring av nye reguleringer, for å skape aksept for og forenkle tilpasningen til 
reguleringene. Den viktigste barrieren ved utvikling og bruk av de studerte teknologiene 
er sannsynligvis manglende etterspørsel. 

I rapporten drøftes drivkrefter og barrierer bak utvikling og bruk av miljø-
teknologi, og hvorvidt det er spesielle kjennetegn ved miljøinnovasjoner sammen-
lignet med innovasjoner generelt. Drøftingen er basert på teoretisk litteratur om og 
tidligere empiriske studier av miljøteknologi, og totalt syv eksempler på miljø-
teknologi. To av disse eksemplene, utvikling av renseteknologi for drikkevann og 
teknologi for måling av luftkvalitet, blir nærmere presentert i denne rapporten, 
mens de øvrige fem; miljøvennlig maling, reduksjon av NOx, nullutslipp i off-
shorevirksomheten, avfallsforbrenning og utfasing av bly fra PVC, blir presentert 
i ECON-rapport 2005-084. 

Teknologiutvikling og innovasjoner som gir lavere miljøbelastning er nødvendig 
for bærekraftig utvikling. SFT gjennomfører i 2005 ”Miljøteknologiprosjektet 
2005” hvor formålet er å legge til rette for utvikling og økt bruk av miljø-
teknologi. Miljøteknologiprosjektet er delt inn i flere delprosjekter, og denne 
rapporten er et bidrag til delprosjektet ”Grunnlag for miljøteknologi”. 

Konklusjon 

Utvikling av miljøteknologi styres i prinsippet av de samme drivkrefter og 
barrierer som enhver annen teknologi, men rangeringen og styrken til de ulike 
faktorene kan være annerledes. Vår undersøkelse, og andre empiriske studier, 
viser at reguleringer spiller en større rolle for miljøteknologi enn ”rene markeds-
krefter”. For mange aktører er det også viktig å ligge i forkant av reguleringene, 
dvs. at forventede reguleringer er vel så viktige som faktiske for å drive teknologi-
utviklingen.. 
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Samtlige næringsaktører gir uttrykk for at det er viktig at myndighetene sam-
arbeider med dem ved innføring av nye reguleringer, for å skape aksept for og 
forenkle tilpasningen til reguleringene.  

Den viktigste barrieren ved utvikling og bruk av de studerte teknologiene er sann-
synligvis manglende etterspørsel, dvs. at brukerne ikke velger miljøvennlige alter-
nativer og at disse alternativene oppfattes som dårligere, eller mer usikre, enn 
konvensjonell teknologi. 

Metodisk tilnærming 

Rapporten er dels basert på en gjennomgang av relevant litteratur, og dels en 
empirisk studie av to utvalgte teknologier. Informasjonen om de enkelte 
teknologiene har vi hentet gjennom skriftlig informasjon (for eksempel års-
rapporter og internett-sider) og intervjuer med sentrale aktører (for eksempel 
produsenter/importører, brukere og interesseorganisasjoner). Analysen av hver av 
de utvalgte miljøteknologiene inneholder en faktisk beskrivelse av teknologiske 
innovasjoner og produktivitetsutvikling, en kort omtale av relevant lovverk, for-
skrifter og andre rammevilkår, som for eksempel miljøpolitiske mål, som påvirker 
akkurat denne teknologien, samt omtale av drivkrefter og barrierer og andre 
faktorer som har hatt betydning for utvikling av teknologien. Vår analyse er rent 
kvalitativ, og utvalget av respondenter er for lite for å være representativt for 
utvikling av miljøteknologi generelt, eller endog for de utvalgte teknologiene. 

Drivkrefter: reguleringer og etterspørsel 

For teknologiutvikling generelt er konkurranseevne en viktig drivkraft, og grunnet 
endrede behov/etterspørsel og reguleringer driver bedrifter forskning og 
utviklingsarbeid. For miljøteknologi er det de samme drivkreftene som er viktige, 
men i følge mange empiriske studier spiller reguleringer en større rolle enn for 
generell teknologiutvikling. Vår undersøkelse bekrefter at reguleringer er viktige 
drivkrefter, men reguleringene må samtidig være realistiske – dvs. at det må være 
mulig å oppfylle dem til en rimelig kostnad. Hvis ikke vil man finne andre måter å 
oppfylle reguleringene på. Et eksempel på dette er tredjepartsløsning, dvs. 
utslippsreduksjoner hos en annen aktør istedenfor reduksjon av egne utslipp, som 
kan bli praktisert for NOx i gasskraftverk. For flere av de teknologileverandører 
som er blitt intervjuet er det viktig å ligge i forkant av reguleringene, og det blir 
derfor viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer på dette området. Videre er 
det viktig å følge med i markedet generelt, for eksempel med hensyn på aktuelle 
trender og hvordan markedet endres. 

Porter-hypotesen er gyldig i noen tilfeller, men ikke alltid  

Den såkalte Porter-hypotesen sier at strengere nasjonale reguleringer vil gi 
bedriftene en konkurransefordel internasjonalt, men flere studier peker på at dette 
gjelder kun i de tilfeller det er sannsynlig at internasjonale avtaler, eller 
reguleringene i andre land, vil bevege seg i retning mot reguleringene i eget land. 
Dette bekreftes delvis i vår undersøkelse. At et land ensidig har strenge krav gir 
ikke bedriftene noen konkurransefordel, og virker kun kostnadsdrivende, men i de 
tilfeller andre land har kommet etter får man en mulighet for å utnytte et 
teknologisk forsprang. Strenge nasjonale krav kan i dette tilfelle gi en læreeffekt 
som man på sikt kan utnytte i andre markeder. 
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Barrierer: manglende etterspørsel og reguleringer  

Det finnes mange barrierer for utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi. 
Generelt taler man om barrierer i form av kunnskapslekkasje, manglende 
koordinering mellom bedrifter, vanskelige finansieringsforhold og innelåsing i 
”gammel” teknologi. For miljøteknologi kan manglende etterspørsel også være en 
form for barriere, og dette kan i sin tur kan bero på at brukerne ikke kjenner til at 
det finnes et miljøvennligere alternativ eller miljøteknologien er låst til høye 
investeringskostnader med forholdsvis lang inntjeningstid. I noen tilfeller er 
funksjonaliteten til det miljøvennlige alternativet annerledes og det kan kreves en 
opplæringstid. Reguleringer kan også virke som en barriere, for eksempel 
gjennom innbyrdes motstridende reguleringer eller ustabile rammevilkår. Den 
viktigste barrieren i vår undersøkelse er manglende etterspørsel, som for eksempel 
kan skyldes at brukeren ikke tar miljøhensyn, at funksjonaliteten er annerledes 
eller at brukeren ikke tør å satse på lite utprøvd teknologi. Inkonsistent politisk 
behandling og virkemiddelbruk har også virket som en barriere i noen tilfeller. 

Drikkevann: helseaspektet er viktigere enn miljøhensyn 

Drivkreftene bak utviklingen av teknologier for drikkevannsrensing omfatter 
endrede nasjonale behov, ny kunnskap generert gjennom nasjonal forskning og 
forskning i EU, samt myndighetskrav og etterspørsel fra kunder. Forskningen er i 
prinsippet drevet av helseperspektivet ved rent vann. Innføringen av nye krav og 
regler fører til forskning på hvordan dette kan oppfylles best mulig med tanke på 
teknologi, kostnadseffektivitet og sikre løsninger. Både offentlige og private 
aktører har i de senere årene satt stadig større fokus på drikkevannskvaliteten, 
både ut fra nye og strengere krav til vannkvalitet og misnøye med kvaliteten. 
Forurensningsloven har gjennom påbud om rensesystemer fremmet teknologi-
utviklingen på dette området. Loven har også bidratt positivt til utviklingen av 
nøytrale og miljøvennlige kjemikalier som brukes i renseprosessene. Den viktigste 
barrieren for teknologien er at forskningsområdet har vært lite prioritert og at det 
ikke finnes noen norsk utdannelse som ivaretar ulike nisjekompetanser.  

AirQUIS, et avansert system for luftmåling 

AirQUIS er et overvåkings- og planleggingssystem for lokal luftkvalitet, utviklet 
ved Norsk Institutt for luftforskning, NILU. Hoveddrivkraften bak utviklingen har 
vært eget kompetansemiljø. I begynnelsen av 1990-tallet så man et mulig marked 
for denne type verktøy både i Norge og internasjonalt, og at det ville være mulig å 
betjene dette på en lønnsom måte over tid. Kravene i Forurensningsloven og EU-
direktiver om lokal luftkvalitet mv. har hatt betydning for selve utformingen av 
systemet over tid. For eksempel påvirker EU-direktivene om luftkvalitet 
brukernes behov for tjenester fra modellen. Norske myndigheter har både direkte 
og indirekte hatt betydning for modellutviklingen, dels gjennom støtte til 
utviklingen av modellen og dels gjennom å bruke denne for overvåking av 
luftkvalitet. En barriere for utviklingen av modellen har vært begrenset intern 
kapasitet og finansiering av utviklingen.  



- ECON Analyse - 
Drivkrefter og barrierer for utvikling av miljøteknologi 

 4 



- ECON Analyse - 
Drivkrefter og barrierer for utvikling av miljøteknologi 

 1 

 



- ECON Analyse - 
Drivkrefter og barrierer for utvikling av miljøteknologi 

 2 

1 Innledning 
Teknologiutvikling og innovasjoner som gir lavere miljøbelastning er nødvendig 
for bærekraftig utvikling. SFT gjennomfører i 2005 ”Miljøteknologiprosjektet 
2005” hvor formålet er å legge til rette for utvikling og økt bruk av miljø-
teknologi. Miljøteknologiprosjektet skal videre fremme norsk miljøteknologi, 
redusere forurensing ute og hjemme, samt bidra til å formidle myndighetenes 
innsats for å øke bruken av miljøteknologi. 

1.1 Problemstilling 

De overgripende problemstillingene som drøftes i denne rapporten er: 

Hva er drivkreftene og barrierene bak utvikling og bruk av miljøteknologi?  

Er det spesielle kjennetegn ved miljøinnovasjoner sammenlignet med innova-
sjoner generelt? 

Første delprosjekt i SFTs Miljøteknologiprosjekt har overskriften ”Grunnlag for 
miljøteknologi”, og det spørres her blant annet etter drivkrefter, barrierer, usikker-
hetsfaktorer og forutsetninger knyttet til innovasjon og bruk av miljøteknologi. 
Vårt prosjekt er et bidrag til dette delprosjektet. 

1.2 Hva er miljøteknologi? 
For å drøfte av drivkrefter bak miljøteknologi må man starte med en definisjon av 
hva miljøteknologi er. Teknologi generelt blir av Rogers (1962, 2003) definert 
som en ”plan eller ”oppskrift” på en bestemt handling eller aktivitet som reduserer 
usikkerheten når man søker et gitt utfall”.1 Denne definisjonen innebærer at 
teknologi ikke er begrenset til fysiske objekter, men også omfatter hvordan ulike 
typer av aktiviteter utføres. Som regel kan en teknologi deles inn i fysiske 
produkter (hardware) og den informasjon som kreves (software). Miljøteknologi 
kan også passes inn i denne generelle definisjonen, og hvor utfallet man søker er 
bedre miljø, enten ved at produksjonsprosessen blir mindre forurensende eller ved 
at produktet gir mindre miljøbelastning enten i bruk eller når den kasseres. Hvis 
man holder seg litt snevert til hardware er miljøteknologi “tekniske innretninger 
som kan løse miljøproblemer”, men hvis man inkluderer software-aspektet vil 

                                                 
1  Fritt oversatt (design for instrumental action that reduces the uncertainty in the cause-effect relationships 

involved on achieving a desired outcome). 
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miljøteknologi også omfatte organisatoriske og administrative endringer som 
bidrar til mer effektiv bruk av ressurser og/eller lavere miljøbelastning. 

I Teknologirådet (2005) brukes følgende definisjon av bærekraftig innovasjon og 
teknologiutvikling: 

Innovasjoner og utvikling av teknologier som i forhold til eksisterende teknologi 
kan sies å gi betydelige bidrag til å tilfredsstille dagens og fremtidens behov (så 
langt en kan anslå disse) på en miljømessig bedre måte.  

Innovasjon er et begrep som har en videre definisjon enn teknologisk utvikling, og 
som omfatter i prinsippet alle endringer (i produkter, tjenester, prosesser, 
organisasjonsformer mv.) som i en eller annen forstand er nye og som gir økt 
verdiskaping eller velferd. Endringer i form av ren kopiering av "naboen" pleier 
vanligvis ikke regnes som innovasjoner. Det regnes likevel som en innovasjon når 
endringene er nye i et lokalt marked, selv om idéen er hentet fra eller er inspirert 
av endringer i andre markeder (geografiske eller produktmessige). Teknologisk 
utvikling i form av teknologiske endringer utgjør en delmengde av innovasjons-
begrepet.  

Tradisjonelt har miljøteknologi vært knyttet til løsninger som gjør produksjons-
prosessen mindre forurensende, for eksempel end-of-pipe løsninger, og man har i 
mange tilfeller kommet nokså langt i dette arbeidet. Dette er en grunn til at de 
største miljøutfordringene i dag ikke ligger i produksjonsfasen, men heller i 
forbrukerstadiet, dvs. at det er bruken av produktene som gir de største miljø-
problemene. I lys av dette er det viktig også å inkludere miljøteknologi som gir 
mer miljøvennlige produkter og dermed kan påvirke forbruket i en mer miljø-
vennlig retning. 

1.3 Miljøteknologi og drivkrefter 
Uansett offentlig virkemiddelbruk mv. skjer det en løpende teknologisk framgang. 
Deler av denne kan kanskje ses som ganske tilfeldig, mens andre framskritt er et 
resultat av målrettede satsinger. Virkningen av ny teknologi på miljøet er tvetydig. 
Ny teknologi bidrar for det første til økte inntekter, noe som gjør det mulig å 
kjøpe mer varer og tjenester, også varer og tjenester som forurenser. Ny teknologi 
gir på den andre siden mulighet til å produsere mer med mindre ressursinnsats, 
herunder mindre utslipp eller andre miljøulemper. Det er derfor ikke alltid 
åpenbart om en teknologisk nyvinning er til fordel eller ulempe for miljøet. Dette 
gjelder spesielt nye teknologier som kan anvendes i mange sammenhenger, som 
det er vanskelig å ha oversikt over når forskningen gjennomføres.  

I utgangspunktet kan en teknologi kun kalles miljøteknologi hvis den i sum har 
positiv miljøeffekt, dvs. at den totale miljøbelastningen er lavere enn fra 
tilsvarende konvensjonelle teknologi. Hvorvidt forbedrete miljøegenskaper var 
den opprinnelige grunnen til at teknologien ble utviklet er ikke avgjørende, men at 
teknologien markedsføres som miljøvennlig og faktisk er det. For å forstå driv-
kreftene kan det i og for seg være nyttig å skille mellom miljøteknologi frembrakt 
med det for øye å løse miljøproblemer, og miljøteknologi frembrakt uten det for 
øye. Den siste kategorien dreier seg altså om tekniske innretninger som løser 
miljøproblemer uten at det var en del av formålet med innretningen. Det vil også 
finnes mellomformer, dvs. miljøteknologi der løsning av miljøproblemer var en 
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del av, men ikke hele formålet. Som ett ytterpunkt har man altså teknologier 
frembrakt uten tanke på å løse miljøproblemer, etterfulgt av teknologier der miljø-
problemene spiller sterkere og sterkere inn, fram til man som et annet ytterpunkt 
har teknologier frembrakt kun med det for øye å løse miljøproblemer.  

For å forklare fremveksten av miljøteknologi må man basere seg på innovasjons-
teori, enten generell eller tilpasset miljøformålet. Tilpasning til miljøformål blir 
viktigere jo sterkere koblingen til å løse miljøproblemer er. Det finnes flere 
forskjellige innovasjonsteorier/-modeller, men alle legger vekt på at samspillet 
mellom tilbuds- og etterspørselsforhold motiverer innovasjon. I tillegg kommer 
institusjonelle og organisatoriske forhold. Enkelte ganger er de ansattes eller 
eieres egen motivasjon viktig. Offentlige tiltak og reguleringer spiller inn direkte 
eller gjennom tilbud/etterspørsel og institusjon/organisasjon.  

I dette prosjektet ønsker vi å avdekke hvorvidt de viktigste drivkreftene bak 
utvikling av miljøteknologi ligger i tilbudsforhold, etterspørselsforhold eller 
institusjonelle/organisatoriske forhold. Det er en ganske entydig erfaring fra 
innovasjonsstudier at etterspørselsforholdene, representert ved krav fra kunder og 
leverandører er viktigst eller i hvert fall svært viktig. Et interessant spørsmål er 
om dette også er tilfellet for miljøteknologi, eller om institusjonelle forhold som 
lover og regler spiller en større rolle. Ved å forstå hvordan innovasjonskreftene 
driver fram miljøteknologi, kan man også forstå bedre hvordan offentlige 
virkemidler virker og kan forbedres.  

1.4 Metode 
Vi har studert drivkrefter og barrierer som er viktige for utvikling av miljø-
teknologi gjennom en kort gjennomgang av generell innovasjonsteori, litteratur 
om miljøinnovasjoner og gjennom empiriske undersøkelser av to utvalgte miljø-
teknologier. Selv om vi gir en teoretisk bakgrunn, er dette først og fremst et 
empirisk prosjekt der målet er økt empirisk kunnskap om drivkreftene bak 
utvikling av ny miljøteknologi, dvs. at fokus ligger på de to empiriske studiene. 
Disse er rensing av drikkevann og måling av luftkvalitet. De empiriske studiene 
bygger blant annet på intervjuer med utvalgte representanter for miljø-
teknologiene. 

1.5 Disposisjon 
Rapporten starter med en kort gjennomgang av generell teori knyttet til 
utviklingen av teknologi, eller innovasjoner. Kapittel 3 inneholder en gjennom-
gang av litteratur som omhandler utvikling av miljøteknologi spesifikt. Basert på 
denne teoretiske bakgrunnen stiller vi opp noen hypoteser som blir testet ut i den 
empiriske undersøkelsen. De to casene blir presentert i kapittel 4, og består av en 
kort omtale av selve teknologien og de miljømessige fordelene samt en drøfting 
av hva som har vært viktige drivkrefter bak utviklingen. Rapporten avsluttes med 
et konkluderende kapittel.  
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2 Utvikling av teknologi 
Som fremgår av definisjonen av teknologi i kapittel 1 er begrepet ikke begrenset 
til fysiske objekter, men omfatter også kunnskap og organisering. Teknologi-
utvikling består av forbedringer av produkter, prosesser, material, innsatsfaktorer 
og organisering – dvs. tar også opp i seg at teknikk ikke bare er fysiske produkter.  

I dette kapitlet gir vi en kort innføring i sentrale begreper knyttet til teknologi-
utvikling: tilnærminger basert på nyklassisk økonomisk teori og nyere evolu-
sjonær teori; eksternaliteter knyttet til forskning og utvikling (FoU), spredning av 
innovasjoner og risiko for innelåsing.  

2.1 Teorier om marked og innovasjon 
Det fins en rekke teorier som beskriver og forklarer utvikling og bruk av ny 
teknologi. Det kan skilles mellom to hovedstrømmer av tilnærminger til opp-
finnelser og innovasjon, en tradisjonell økonomisk (nyklassisk) tilnærming og en 
evolusjonær tilnærming. Vi legger størst vekt på den økonomiske tilnærmingen.2  

2.1.1 Nyklassisk teori: Markedsledet innovasjon  
Den nyklassiske tilnærmingen utgår fra at bedrifter og enkeltpersoner som driver 
med innovasjon, gjennomfører FoU som en ”ordinær” aktivitet som har høyest 
mulig overskudd som mål.  

Ideen om at profittmaksimerende bedrifter investerer i FoU for å påvirke frem-
tidig profitt har en lang historie innenfor tradisjonell økonomisk analyse, eller så 
kalt nyklassisk økonomi. Et sentralt begrep innenfor denne retningen er markeds-
ledet innovasjon3, som innebærer at både endringer i relative priser på 
produksjonsfaktorer og kvantitative reguleringer er viktige drivkrefter for innova-
sjon. Markedet øver et generelt innovasjonspress på bedriftene, og endringer i 
relative priser eller reguleringer på enkelte felt påvirker retningen på den 
teknologiske utviklingen. Et eksempel på endringer i relative priser er at høyere 
lønninger har vært en sentral kilde til utviklingen av arbeidsbesparende 
teknologiske framskritt. Et eksempel på markedsledet innovasjon via reguleringer 

                                                 
2  Framstillingen nedenfor bygger i betydelig grad på Hervikutvalget (NOU 2000:7), Jaffe m fl (2003), 

Cappelen m. fl. (2004) og Hervik (2004), samt Forskningsmeldingen (St. meld 20, 2004-2005).  
3  Det engelske begrepet, som det ikke finnes noen god norsk betegnelse for, er Induced Innovation. Det ble 

først brukt av den engelske økonomen Hicks på 1930-tallet.  
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er at innføring av strenge framtidige krav til brennstoffeffektivitet på 1970-tallet 
trolig bidro til å akselerere forbedringen i brenselseffektiviteten i USA fram til 
midten av 1980-tallet (Jaffe m.fl., 2003).  

FoU skiller seg imidlertid mye fra andre produksjonsfaktorer. Usikkerheten er for 
det første langt høyere enn for andre aktiviteter. I tillegg er det forholdsvis lav 
sannsynlighet for at en investering i FoU fører til positivt resultat, sammenlignet 
med vanlige investeringer, men dersom den gjør det, kan utbyttet bli svært høyt 
(low probability – high impact). Usikkerhetens størrelse og form gjør det trolig 
vanskeligere for bedriftene å optimalisere FoU-aktiviteter enn å optimalisere 
andre investeringer.  

2.1.2 Evolusjonær teori 
I følge evolusjonær teori er ikke bedriftene helt rasjonelle i nyklassisk økonomisk 
forstand, dvs. at de ikke antas for å være profittmaksimerende. Aktørene 
forutsettes ikke å ha full oversikt over beslutningssituasjonen, og beslutninger tas 
isteden på bakgrunn av et oppsett med handlingsregler. For eksempel kan 
handlingsregelen til en bedrift som lever av å produsere miljøteknologi, være at x 
prosent av omsetningen settes av til FoU. Over tid vil bedrifter med de beste 
handlingsreglene oppnå profitt og overleve. Med stabile rammevilkår vil de 
levedyktige bedriftene gjennom evolusjon og seleksjon få en atferd som ligger 
nær opp til profittmaksimerende atferd.  

2.2 Barrierer og markedssvikt 
Investeringer i FoU er viktig for å styrke bedriftens konkurranseevne, og for å 
”følge” utviklingen i markedet og ulike former for reguleringer. Det finnes 
imidlertid flere barrierer, eller former for markedssvikt, som bidrar til at vanlige 
bedrifter investerer mindre i FoU enn hva som er samfunnsøkonomisk optimalt. 
Den kanskje viktigste barrieren er at den kunnskap som bedriften bygger opp er et 
ikke-rivaliserende og lite ekskluderbart gode. Andre barrierer gjelder manglende 
koordinering mellom bedrifter og vanskeligheter med finansiering. 

2.2.1 Kunnskapslekkasjer 
I litteraturen om innovasjon anses den viktigste markedssvikten å være at de 
bedrifter som investerer i ny kunnskap ikke selve får det fulle utbyttet av 
investeringen. Kunnskap er en immateriell innsatsfaktor, eller verdi, som kan 
lekke til konkurrerende bedrifter, til kunder, leverandører eller til konsumentene i 
form av billigere og bedre produkter. Det er med andre ord en positiv eksternalitet 
i frambringelsen av ny kunnskap – såkalt kunnskapslekkasje.  

Kunnskapslekkasjen skjer via en rekke kanaler, for eksempel gjennom mobilitet 
blant arbeidstakere, omtale i media eller på andre uformelle måter. Dermed vil 
andre få tilgang på mer og mer av den kunnskapen som en enkelt bedrift har 
tilegnet seg gjennom investeringer i et FoU-prosjekt. Dette trekker i retning av at 
privatøkonomisk lønnsomhet av et FoU-prosjekt er mindre enn samfunns-
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økonomisk lønnsomhet, og at bedriftene bruker mindre ressurser til FoU-
aktiviteter enn hva som er samfunnsøkonomisk optimalt. 4  

Patenter og opphavsrettigheter 

Hemmelighold og juridiske ordninger som patenter og opphavsrettigheter bidrar 
til å sikre at verdien av en ny prosess eller nytt produkt beholdes i en viss periode 
av den som står for utviklingskostnadene. Empirisk forskning viser imidlertid på 
at disse virkemidlene for å internalisere eksternalitetene knyttet til kunnskaps-
lekkasje ikke fungerer fullt ut.  

2.2.2 Manglende koordinering 
Gjennom samarbeid og koordinering med andre bedrifter kan lønnsomheten ved 
FoU aktiviteter øke for en bedrift. Samarbeid mellom bedrifter kan være en måte 
for dem å internalisere den positive eksterne virkningen som FoU har. Gjennom 
samarbeidet kan man utnytte kunnskapsoverføringer og dele kostnadene knyttet til 
FoU. Samarbeid kan også gjøre det lettere for bedriftene å etablere seg på nye 
markeder og teknologiområder.  

At bedriftene ikke samarbeider til tross for at det ville ha vært lønnsomt, betyr at 
det eksisterer en eller annen form for koordinerings- eller organisasjonssvikt. I 
noen tilfeller kan gevinsten som tilfaller næringen som helhet (og for så vidt 
samfunnet) være betraktelig, mens gevinsten for hver enkelt bedrift ikke er 
tilstrekkelig for å utløse et samarbeid. Enkelte bedrifter vil også ha incentiver til å 
utnytte gjennombrudd på egen hånd, eller opptre som gratispassasjerer, dvs. 
utnytte andres forskningsresultater uten å selv bidra med ressurser. 

2.2.3 Finansieringsproblemer ved FoU-investeringer 
Bedrifter vil ofte finne det vanskeligere å finansiere FoU-investeringer enn 
investeringer i kapitalutstyr eller bygninger. Stor usikkerhet om utfallet av 
investeringen, kombinert med at den som skal foreta FoU-investeringen har langt 
bedre kjennskap til prosjektet og mulighetene for å lykkes enn en ekstern investor, 
gjør det vanskelig for eksterne å kredittvurdere prosjektet. Sannsynligheten for at 
en ekstern investor vil finansiere et FoU-prosjekt reduseres ytterligere som følge 
av at investeringen ikke kan belånes, slik som i de fleste andre investerings-
prosjekter. Informasjonsasymmetri kombinert med manglende lånemulighet er en 
form for markedssvikt som gjør at FoU-prosjekter får for liten privat finansiering 
og bidrar til at det gjennomføres for få forskningsprosjekter. 

                                                 
4  Kunnskapslekkasje kan kalles en ren eksternalitet. Eksternaliteter i FoU kan også finne sted gjennom 

markedet, så kalt ”pekuniære eksternaliteter”. En bedrift som har utviklet en billigere produksjonsprosess 
enn konkurrentenes, kan sette ned prisen for å selge mer. Da vil bedriftens kunder få del i den økono-
miske verdien av den nye prosessen i form av lavere innkjøpspriser, mens konkurrentene rammes. Den 
bedriftsøkonomiske gevinsten ved en innovasjon kan faktisk bli større enn den samfunnsøkonomiske, 
dersom bedriften som utvikler teknologien overtar store deler av markedet fra andre bedrifter. Da må 
reduksjonen i overskuddet hos konkurrentene trekkes fra økningen i overskuddet hos den innoverende 
bedriften, for å komme fram til den samfunnsøkonomiske gevinsten av innovasjonen. Empiriske analyser 
tyder på at denne effekten er av mindre størrelsesorden enn effektene som trekker i retning av at privat-
økonomisk lønnsomhet er mindre enn samfunnsøkonomisk lønnsomhet, se f. eks. Cappelen m. fl.. 
(2004.). 
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2.3 Ulike typer teknologier 
2.3.1 Generelle teknologier  
Et skille gjøres ofte mellom generelle teknologier og andre teknologier. Generelle 
teknologier5 er teknologier som kan anvendes i mange sektorer og i mange 
prosesser. Disse teknologier anses i særlig grad å gi opphav til teknologiske 
komplementariteter. Investeringer i FoU innenfor en ”General Purpose Techno-
logy” ett sted vil kunne ha stor betydning for avkastning av FoU innenfor denne 
teknologien et annet sted (hos en kunde, hos en leverandør, hos en bedrift i en 
annen sektor) som følge av teknologiske komplementariteter. IKT blir sett på som 
det mest typiske eksemplet på en generell teknologi med stort potensial for 
teknologiske komplementariteter. 

Teknologiske komplementariteter gir opphav til eksterne effekter som markeds-
aktørene vanskelig klarer å ta hensyn til. Hvis aktørene koordinerte FoU-innsatsen 
gjennom samarbeid og samordning av aktiviteter kunne problemet vært løst. Slikt 
samarbeid, som til dels ville måtte foregå på globalt nivå, er imidlertid meget 
vanskelig å få til.  

2.3.2 Radikale og inkrementelle innovasjoner 
Et annet skille som gjøres i litteraturen er mellom radikale (sprangvise) og 
inkrementelle (trinnvise) innovasjoner. Radikale innovasjoner er basert på grunn-
leggende teknologiske gjennombrudd, ofte basert på avansert forskning. 
Inkrementelle innovasjoner er forbedringer innenfor rammen av en eksisterende 
teknologi. Forbrenningsmotoren, elektrisiteten og eventuelt hydrogendrevne 
kjøretøy er eksempler på radikale innovasjoner.  

Inkrementelle innovasjoner er oftere basert på erfaringsbasert kunnskap. Det er 
sannsynlig at usikkerheten knyttet til FoU for å oppnå inkrementelle innovasjoner 
er vesentlig mindre enn usikkerheten knyttet til FoU for å oppnå radikale 
innovasjoner. Den ekstraordinært store usikkerheten om sammenhengen mellom 
ressursbruk og radikale innovasjoner vil kunne gjøre at bedrifter gjennomfører 
mindre av denne typen FoU enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt.  

2.4 Innovasjonssystemet 
Det tradisjonelle synet på innovasjon helt fram til 1960-tallet var basert på den 
såkalte Schumpeter-trilogien, som beskriver utviklingen av en teknologi som en 
lineær prosess:  

1) oppfinnelser gjennom grunnforskning (invention),  

2) utvikling av oppfinnelsene til produkter og prosesser (demonstration and 
development), og  

3) spredning av produktene (deployment/diffusion).  

                                                 
5  I engelskspråklig litteratur brukes begrepet ”General Purpose Technology”, jf. Breshanan og Trajtenberg 

(1995).  
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Gjennom alle stadiene vil det skje et utvalg av ideer og produkter, ettersom ikke 
alle vil være kommersielt gangbare. Effektene på økonomien, og for så vidt også 
miljøet, kommer først og fremst i det tredje stadiet da teknologien blir 
kommersiell.  

Sentralt i moderne innovasjonsforskning er at man har forkastet ideen om innova-
sjon som en lineær prosess. I følge Schumpeters triologi er grunnforskning 
nødvendig for innovasjon, mens nyere forskning heller betrakter FoU som en 
komponent i en kompleks blandning av aktiviteter i bedrifter. Innovasjon følger 
av interaksjon mellom markedsstrategier, design-prosesser, kompetanseutvikling, 
ny kapital og nye innsatsvarer. Kunnskapen man bruker kommer ikke bare fra 
bedriften, men også fra samhandling med leverandører, kunder, konsulenter, 
universitet, forskningsmiljøer mv. FoU er en del av en generell søke- og lære-
prosess i bedriftene.  

Nyere innovasjonsteori legger stor vekt på at innovasjon skjer i et system som er 
kjennetegnet ved mange tilbakekoplingsmekanismer. Dermed er prosessen ikke 
lineær. For eksempel kan ”krevende kunder” som har behov for nye løsninger 
være en sentral drivkraft bak innovasjon. Innovasjon skjer i en prosess med sam-
arbeidsforhold og samhandling mellom leverandører, kunder, forsknings-
institusjoner og offentlige myndigheter.  

Innovasjonssystemet kan være nasjonalt, regionalt eller globalt. Forskningstunge 
bedrifter har gjerne samarbeidsrelasjoner med aktører andre steder i landet, og 
også ofte i andre land. Disse bedriftene deltar i et internasjonalt innovasjons-
system. I de tilfeller hvor innovasjonsprosessene er mindre forskningsbaserte og 
mer erfaringsbaserte, vil ofte en regional avgrensning av innovasjonssystemet 
være naturlig, og man snakker da om et regionalt innovasjonssystem. 

Innovasjonssystemet er definert ved at samhandlingen mellom bedrifter i systemet 
er langt mer omfattende og tett enn samhandlingen med bedrifter utenfor 
systemet. I et innovasjonssystem eller en næringsklynge (begrepene brukes ofte 
på samme fenomen) vil eksternalitetene være særlig store. Økt FoU i en bedrift i 
et innovasjonssystem kan ha større effekter på andre bedrifter enn økt FoU i en 
bedrift som ikke er med i et innovasjonssystem. Å stimulere FoU i eksisterende 
næringsklynger og innovasjonssystemer kan derfor antas å ha store effekter på 
andre bedrifter i klyngen eller systemet. På den andre siden er innovasjons-
systemer kjennetegnet ved tett samhandling og ved at aktørene ivaretar (internali-
serer) i hvert fall deler av eksternalitetene ved utvikling av ny kunnskap og tekno-
logi. Dette tilsier at det er mindre grunn til å rette offentlige tiltak for å stimulere 
til FoU i eksisterende næringsklynger enn i andre bedrifter. Mye nyskaping skjer i 
form av oppstartvirksomheter. Å konsentrere FoU-stimulans til klynger, kan 
derfor lett bli konserverende. En fornuftig politikk må balansere hensynet til å 
stimulere eksisterende næringsliv og å stimulere til at nytt næringsliv erstatter det 
eksisterende.  

2.5 Spredning av nye teknologier 
Suksess eller fiasko for nye teknologier avhenger i siste instans om noen vil bruke 
dem. Vi går i det følgende nærmere inn på forbrukeres og bedrifters atferd når de 
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skal velge mellom ulike teknologier, samt på sammenhengen mellom innovasjon 
og bruk av nye teknologier.  

Erfaringsmessig har spredningen av nye teknologier fulgt en S-formet kurve, den 
så kalte diffusjons- eller spredningskurven. Først er det bare noen få som 
anskaffer det nye produktet, og økningen i markedsandel skjer svært langsomt den 
første tiden. Etter hvert vokser markedsandelen raskt, før veksten igjen avtar. Det 
er fire hovedmomenter eller elementer som er viktige ved spredning, og som kan 
forklare formen på diffusjonskurven: egenskaper ved innovasjonen eller tekno-
logien, kommunikasjon mellom aktørene, tid og egenskaper hos aktørene i 
markedet.6 

Viktige egenskaper ved teknologien som kan forklare spredningen er:  

• Relative fordeler: er den nye teknologien bedre enn forgjengerne? Faktorer 
som er viktige ved denne vurderingen er blant annet økonomi, sosial 
prestisje, bekvemlighet og tilfredshet. 

• Kompatibilitet: er teknologien i trå med eksisterende holdninger og 
vurderinger, tidligere erfaringer og behovene til de potensielle brukerne? 
Hvis samfunnets verdier må endres for at teknologien ”skal ta av” vil 
prosessen ta lenger tid. 

• Kompleksitet: hvor vanskelig er det å forstå teknologien? En tommelfinger-
regel her er at jo enklere en teknologi er, dess fortere sprer den seg. 

• Testbarhet: er det mulig å teste teknologien i et begrenset område, og er det 
mulig med en skrittvis overgang til den nye teknologien? En teknologi som 
kan prøves ut i et mindre område vil sannsynligvis spres fortere enn 
teknologier som mer karakteriseres av enten/eller. 

• Observerbarhet: kan andre observere resultatene? Jo bedre observerbarhet 
dess raskere spredning. 

Rogers (2003) oppgir at mellom 50 og 85 prosent av spredningstakten kan 
forklares ut fra teknologiens egenskaper. 

Kommunikasjon omhandler hvordan informasjonen om innovasjonen spres, dvs. 
hvilke kanaler som brukes. Det er vanlig å dele i kanalene i henholdsvis person-
lige (mellommenneskelige) eller massemedia. Generelt kan det sies at masse-
media kan brukes til å spre kjennskap om en innovasjon til mange, mens det i 
mange tilfeller kreves mellommenneskelige kontakter for at faktisk ta i bruk 
innovasjonen. Et element knyttet til personlige kanaler er at disse representerer en 
informasjonseksternalitet ved anskaffelse av produktet: Når en forbruker kjøper 
produktet, sender han eller hun samtidig ut en melding til andre forbrukere, slik at 
de blir bedre informert. Denne gevinsten tar den første forbrukeren ikke hensyn 
til. 

Det tar også tid fra det at en potensiell bruker først får kjennskap til en innovasjon 
til han faktisk tar den i bruk. Utholdenhet er derfor svært viktig i sprednings-
prosessen. For eksempel viser Nakicenovic m.fl. (1998) at det tok 40 år fra det at 

                                                 
6  Dette avsnittet bygger på ECON (2004). 
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gassturbiner for elektrisitetsgenerering første gang ble produsert til de ble 
konkurransedyktige. 

Til slutt er de potensielle brukerne heterogene, dvs. at de har forskjellige egen-
skaper. Noen er raskere til å ta i bruk ny teknologi, mens andre er meget 
skeptiske. Man deler ofte inn brukerne i fem forskjellige kategorier:  

• innovatører som liker å være først ute med ny teknologi, 

• tidlige brukere som gjerne prøver ut nye teknologier,  

• tidlig majoritet som helst vil ha ting som er litt mer utprøvd,  

• sen majoritet som er mer konservative og kun endrer seg under majoritetens 
trykk, og 

• etternølere som kan være mer eller mindre aktive motstandere mot ny 
teknologi.  

Spesielt tidsaspektet og egenskaper hos aktørene bidrar til å skape usikkerhet og 
kompleksitet i beregningen av hvordan innovasjoner spres, samtidig som de 
spiller en stor rolle for hvor rask og omfattende spredningen blir. 

2.6 Utviklingsbaner og sporavhengighet  
2.6.1 Læring og dynamiske stordriftsfordeler 
Som nevnt ovenfor eksisterer det markedssvikt både i FoU-fasen og i 
anskaffelsesfasen. Erfaringsmessig er størrelsen på markedet bestemmende for 
FoU-nivået, slik at økende bruk av et nytt produkt gir incentiv til økt FoU i 
bedriften som utvikler det nye produktet. I mange teknologiutviklingsprosesser 
har man observert at enhetskostnadene faller, selv om det ikke brukes ny tekno-
logi eller det skjer noen økning i produksjonsvolumet. Bedriften blir bare flinkere 
som følge av læring – ”Learning by doing”. Læring medfører at kvaliteten øker 
samtidig som kostnadene faller, og man kan få dynamisk tiltakende utbytte. Det 
vil selvsagt også være ”vanlig” tiltakende utbytte ved at større skala gir lavere 
enhetskostnader. På etterspørselssiden kan det også finnes læringseffekter, 
”Learning by using”. Ved hjelp av lære- eller erfaringskurver kan man analysere 
sammenhengen mellom kumulert produksjon og enhetskostnader, se for eksempel 
Ibenholt (2002). 

2.6.2 Nettverkseksternaliteter 
Utover de nevnte eksternalitetene finnes såkalte nettverkseksternaliteter i form av 
”Increasing returns to adoption”. Dette oppstår når et produkt er mer verdt for en 
enkelt bruker desto flere andre som også bruker teknologien. Et eksempel på en 
nettverkseksternalitet er at nytten for en person ved å ha telefaks er større desto 
flere andre som også har en telefaksmaskin. Denne eksternaliteten er forskjellig 
fra den informasjonseksternaliteten som er knyttet til å ta teknologien i bruk, som 
vi beskrev foran. 
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2.6.3 Sporavhengighet og innelåsing 
I denne verdenen av læring, stordriftsfordeler og dynamiske tilbakekoplinger, vil 
tilfeldigheter eller små kostnadsforskjeller på tidlige stadier i en teknologis 
utvikling, kunne drive den teknologiske utviklingen i helt ulike retninger. Når de 
dynamiske og selvforsterkede prosessene så har fått virke en stund, kan det bli 
svært kostnadskrevende å skifte til en alternativ teknologisk bane. En slik 
utviklingsprosess kalles sporavhengighet7. Som følge av de positive dynamiske 
koplingene mellom FoU i den generelle teknologien og FoU i anvendelsene, 
fortsetter utviklingen i denne retningen i noen grad ”av seg selv”. Jo lenger 
økonomien beveger seg i det sporet som er valgt, desto vanskeligere blir det å 
”bytte” til en alternativ teknologisk utviklingsbane. Man er ”låst” inne i en 
bestemt teknologi (innelåsning eller lock-in). 

En slik utvikling er ikke problematisk dersom denne innelåsingen faktisk gir de 
laveste samfunnsøkonomiske kostnadene; da kan man jo utnytte alle positive 
tilbakekoplinger og dynamiske stordriftsfordelene langs dette sporet. Men den kan 
være problematisk dersom det i utgangspunktet hadde vært bedre å velge en annen 
teknologisk bane, men dette vet man selvsagt først i ettertid. 

2.7 Empiri om generell teknologisk 
utvikling 

Både i Norge og i andre land er det gjennomført mye forskning om FoU og verdi-
skaping. Mye av forskningen har dreiet seg om å estimere avkastningen av FoU. 
Det finnes en rekke studier som påviser en klar sammenheng mellom ren grunn-
forskning og industriell utvikling, jf. Hægeland og Møen (2000). Nyere studier 
peker i retning av at sammenhengen mellom grunnforskning og verdiskaping i 
næringslivet har økt de senere årene. Grunnforskning har klart karakter av å være 
et kollektivt gode8, noe som er en viktig grunn til at private bedrifter i liten grad 
engasjerer seg i slik forskning.  

I nyere litteratur er det en økende tendens til å se FoU-investeringer som en 
grunnlagsinvestering, som et middel til å hevde seg i den generelle konkurransen i 
markedet. Dette perspektivet kan anlegges både på bedrifter og på land. Selv om 
det er store kunnskapslekkasjer slik at resultater av FoU i en bedrift kan utnyttes 
av andre bedrifter, er ikke denne sekundære utnyttelsen gratis. En bedrift vil 
trenge forskningskompetanse for å kunne vurdere om andres forskning kan 
utnyttes, og også for å kunne utnytte resultatene raskt. I så fall blir FoU i nærings-
livet en type grunnlagsinvestering for å kunne utnytte innovasjoner som måtte 
dukke opp, og som utvikles av andre. Godø m. fl. (2003) regner med at store 
norske selskapers (for eksempel Statoil og Hydro) satsing på FoU innenfor 
brenselscelle- og hydrogenrelatert teknologi på 1990-tallet i noen grad er motivert 
ut fra denne typen hensyn. 

                                                 
7  Den engelske betegnelsen er ”path dependence”. Det oversettes noen ganger til norsk med ”stiavhengig-

het”.  
8  Et kollektivt gode er et gode som flere kan ha nytte av samtidig, og hvor nytten en aktør har ikke er 

påvirket av nytten andre har. Det er videre vanskelig å utelukke noen fra å gjøre seg nytte av godet, og det 
er vanskelig å etablere et marked for godet. Et klassisk eksempel på et kollektivt gode er et lands forsvar.  



- ECON Analyse - 
Drivkrefter og barrierer for utvikling av miljøteknologi 

 14 

For små land som Norge finner man i empiriske analyser at det aller meste av 
veksten i verdiskapingen forklares av FoU utført i andre land. Motsatt kan mye av 
gevinsten av FoU i et lite land tilfalle andre land. Disse forholdene gir likevel ikke 
gode argumenter for at Norge ikke skal drive FoU og isteden vente på at andre 
land skal gjennomføre forskningen. Igjen trenger et lite land FoU for å kunne 
utnytte resultater gjort i andre land.  
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3 Er det noe spesielt med 
miljøteknologi? 

Gjennomgangen ovenfor viser at viktige drivkrefter for utvikling av teknologi er 
tilpasninger til markedskrav (etterspørselsiden), endringer i relative priser på 
produksjonsfaktorer (tilbudssiden), forskjellige typer av reguleringer (institusjo-
nelle forhold) og samarbeid i innovasjonssystemer (organisatoriske forhold). 
Barrierer for teknologiutvikling er for eksempel knyttet til kunnskapslekkasje, 
vanskelige finansieringsforhold, forskjellige typer av informasjonseksternaliteter 
og at teknologien ikke er tilstrekkelig kompatibel med konvensjonell teknologi 
(sporavhengig). Er det grunn til å tro at det finnes andre drivkrefter eller barrierer, 
eller at noen er vesentlig viktigere, for miljøteknologi enn for ”generell” tekno-
logi? 

En alternativ drivkraft for miljøteknologi kan være miljøvernhensyn som ikke kan 
forklares med markedspress, men er uttrykk for et ”genuint” miljøhensyn hos den 
som utvikler teknologien. Markedspress inkluderer tilpasning til et marked som 
etterspør miljøvennlige teknologier, og ønsket om å fremstå som miljøvennlig 
hvis det kan utnyttes som en konkurransefordel. Miljøvernhensyn kan for 
eksempel være at man tar i bruk en dyrere teknologi som ikke kan forventes å bli 
tilbakebetalt gjennom at man kan ta en høyere pris.  

Generelt er det grunn til å tro at miljøreguleringer som forbud, utslippsgrenser og 
avgifter er viktig drivkrefter for utvikling av miljøteknologi. Avgifter vil virke inn 
via markedsfunksjonen. Blant annet skriver NHD i Regjeringens plan for en 
helhetlig innovasjonspolitikk fra 2003 at ”det er også mange eksempler på at 
strengere internasjonale miljøkrav fremmer innovasjon i bedrifter som må tilpasse 
seg endret regelverk”. Denne påstanden belegges ikke med noen eksempler eller 
referanser, men sannsynligvis sikter man til den såkalte Porter-hypotesen som blir 
omtalt nedenfor.  

Tilbudsforhold av betydning for utvikling av miljøteknologi er blant annet fore-
komsten av nettverk, omverdensvariable og eksterne virkninger, men også 
konkurransepress og andre forhold ved konkurransesituasjonen. Etterspørsels-
forhold er viktige for hvor og hvordan markedet utvikler seg og hva det lønner seg 
å forske på. Krav fra kunder og leverandører ligger her, likeledes påvirkning fra 
organisasjoner (i dette tilfelle primært miljøvernorganisasjoner) og det sivile 
samfunn. Institusjonelle og organisatoriske forhold er med på å legge til rette for 
teknologiutvikling. Samtidig er det i institusjonelle og organisatoriske forhold at 
barrierene for utvikling av miljøteknologi ligger.  
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I foregående kapittel så vi på generelle teorier om teknologiutvikling, og drøftet 
kort hvorvidt disse teorier også gjelder for miljøteknologi. I dette kapittel skal vi 
se nærmere på hva som faktisk er gjort av forskning mv. på drivkrefter og 
barrierer knyttet til miljøvennlig teknologi. Veldig mye av denne litteraturen er 
fokusert på energi, i form av utvikling av mer energieffektiv teknologi og/eller 
utnyttelse av nye energikilder. Videre er transportteknologi, eller rettere sagt 
energieffektiv transport, et forholdsvis godt dokumentert område. Ikke noen av 
disse områdene hører direkte inn under SFTs arbeidsområder, men lærdommene 
herfra vil sannsynligvis også være gjeldende for annen miljøteknologi. Ovenfor er 
noen miljøteknologier nevnt som eksempler på teknologisk utvikling, for 
eksempel utviklingen av energieffektive biler i USA (Jaffe m.fl., 2003). Vi vil 
ikke gå nærmere inn på disse eksemplene, men heller konsentrere oss om et fåtall 
studier, i form av en svensk rapport fra Vinnova9, og Teknologirådets rapport om 
miljøinnovasjoner fra våren 2005. Vi vil videre kort omtale den så kalte Porter-
hypotesen, som sier at bedrifter som er miljøvennlige gjør det bedre enn andre 
bedrifter.  

3.1 Drivkrefter for miljøinnovasjoner 
Vinnova gav i 2001 ut en rapport om drivkrefter bak utvikling av miljøinnova-
sjoner (Markusson, 2001). Rapporten illustrerer hvordan eksterne krav kan virke 
som en drivkraft for miljøinnovasjoner. Miljøinnovasjoner blir i denne rapporten 
definert som ”innovasjoner som tjener til å forebygge eller minske antropogene 
byrder på miljøet, håndtere allerede skjedde skader eller diagnostisere og over-
våke miljøproblemer”.  

En hovedkonklusjon i Vinnovas rapport er at bedriftenes miljøarbeid har gått fra å 
fokusere på utslipp til å finne løsningen på problemene ved kilden, hvilket er 
forårsaket av striktere lovgivning og økt fokus på diffuse eller spredte utslipp. 
Dette er i tråd med den ovenfor nevnte dreiningen fra fokus på hva som kommer 
ut fra fabrikkpipen til hva som kommer ut fra fabrikkporten.  

3.1.1 Hva kjennetegner utvikling av miljøteknologi?  
Malaman (1996) oppgir at markedets etterspørsel etter miljøteknologi ofte er 
”slapp” og vanskelig å forutsi. Grunnen til dette er at miljørelaterte mål som regel 
er underordnet økonomiske mål (profittmaksimering) hos etterspørrere, at det ofte 
er større informasjonsproblemer grunnet at miljøaspektene gjerne er komplekse, at 
man generelt savner kunnskap om disse og at miljøteknologi krever mer 
organisatoriske og institusjonelle endringer. At miljøteknologi i en tidlig fase ofte 
kjennetegnes av høye kostnader og lav kvalitet bidrar også til begrenset etter-
spørsel. Malaman (1996) og OECD (2000) peker på at miljøbevissthet hos de som 
driver med teknologiutviklingen kan være en ikke uvesentlig drivkreft, men at 
denne allikevel er mindre viktig enn reguleringer og markedsfaktorer.  

Markusson (2001) hevder at det trengs flere kompetanser for å utvikle miljø-
teknologi enn andre typer av innovasjoner. For eksempel må bedriften ha kunn-
skap om de miljømessige effektene av teknologien. Det er vanlig at bedrifter 

                                                 
9  Verket for innovasjonssystem. 
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henter denne kunnskapen fra eksterne kilder, for eksempel underleverandører. 
Man referer til en tysk undersøkelse som viser at universiteter og tekniske høy-
skoler er viktige informasjonskilder i utviklingen av miljøteknologi (Hemmels-
kamp, 2000).  

3.1.2 Eksterne faktorer 
Vinnova-rapporten viser at den viktigste drivkraften for utvikling av miljøtekno-
logi er offentlige krav, men også at markedsrelaterte krefter som konkurranse og 
ønsket om å oppnå økte markedsandeler er viktige (Markusson, 2001). I dag 
betrakter mange bedrifter miljø som en integrert del av bedriftskultur og -strategi, 
og i følge Vinnova bør dette implisere at markedsrelaterte drivkrefter har fått økt 
fokus og betydning. Man refererer et par svenske undersøkelser som viser at i 
løpet av 1990-tallet økte andelen bedrifter som oppga markedet (i form av krav fra 
kunder) som en viktig drivkraft, mens andelen som oppga reguleringer som den 
viktigste drivkraften ble redusert (IVA, 1995 og Heidenmark, 1999). Disse 
funnene bekreftes imidlertid ikke av andre studier fra andre land, hvilket eventuelt 
kan forklares med regionale eller nasjonale forskjeller i næringsstruktur og/eller 
bedriftskultur. 

Green m.fl. (1994) peker på at i tillegg til de markedsrelaterte og regulatoriske 
drivkreftene så vil krav fra forsikringsselskaper, nye produkter fra under-
leverandører og miljøkampanjer kunne stimulere til utvikling av miljøteknologi. 
OECD (2000) lister opp kunder, forbrukere, media, ansatte, miljøorganisasjoner, 
aksjeeiere og andre innbyggere som mulige eksterne drivkrefter.  

Større bedrifter arbeider mer med miljøinnovasjoner enn små bedrifter, og de 
motiveres både av interne og eksterne drivkrefter. Små bedrifter responderer mer 
på eksterne faktorer, som for eksempel myndighetskrav. Krav fra kunder kan være 
viktige for underleverandører, og da spesielt de som leverer til bedrifter som 
produserer konsumvarer.  

Markusson (2001) konkluderer med at bærekraftig utvikling og vekst krever økt 
samordning mellom innovasjonspolitikken og miljøpolitikken, og at myndig-
hetene ved utforming av miljøpolitikk også bør tenke på hvordan dette påvirker 
innovasjoner. Generelt kan det sies at reguleringer kan stimulere innovasjoner, 
men hvordan andre virkemidler, som økonomiske og kommunikative10, fungerer 
er mer usikkert. Man peker videre på at det er store mangler i litteraturen og 
studier hva gjelder ulike virkemidler og deres effekt på miljøinnovasjoner, og at 
det er et stort behov for flere empiriske undersøkelser. 

3.2 Teknologirådet 
Teknologirådet ga i 2005 ut en rapport om bærekraftig innovasjon og teknologi-
politikk, basert på resultatene fra arbeidet i en ekspertgruppe. Rapporten ser på 
EUs handlingsplan for miljøvennlig teknologi, norsk politikk på dette området, 
viktige barrierer for en bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk og virke-

                                                 
10  For eksempel frivillige avtaler, eco audits og nettverksprogrammer. 



- ECON Analyse - 
Drivkrefter og barrierer for utvikling av miljøteknologi 

 19 

midler som kan brukes for fjerne eller redusere disse barrierene. For vårt ved-
kommende er det barrierene som er av størst interesse. 

Økonomiske barrierer for utvikling av miljøteknologi er i følge Teknologirådet at 
det kan være vanskelig å få finansiert de ulike stadiene i utviklingen, og at det 
eksisterer en betydelig risiko. Det er behov for finansiering fra mange ulike kilder, 
for eksempel i form av egenkapital, banklån, venturekapital og kundefinansiering. 
Staten kan spille en viktig rolle gjennom å bidra med midler som andre ikke tør 
eller vil bidra med, og kan fungere som en døråpner for andre potensielle 
investorer. En annen type økonomisk barriere som Teknologirådet tar opp er de 
tilfeller hvor eksisterende teknologi er ”feilaktig” priset, dvs. ikke internaliserer 
alle eksternaliteter knyttet til produktet, hvilket vil kunne virke som et etablerings-
hinder for nye teknologier.  

Regulatoriske barrierer kan bestå av lover, forskrifter og standarder. Som nevnt 
tidligere kan reguleringer være en viktig drivkraft, men det oppstår problemer hvis 
de hegner om eksisterende teknologier, er for vage, for detaljerte, er innbyrdes 
motstridende eller helt enkelt mangler.  

Markedssvikt i form av manglende etterspørsel kan være en viktig barriere. Dette 
kan i følge Teknologirådet oppstå hvis for eksempel:  

• tilbudet av eksisterende/konvensjonell teknologi er for ”godt”,  

• de potensielle brukerne mangler kunnskap om alternative teknologier (dvs. 
en form for informasjonssvikt), 

• den miljøvennlige teknologien har begrenset funksjonalitet sammenlignet 
med eksisterende teknologier,  

• det er høye investeringskostnader knyttet til å ta i bruk miljøvennlig 
teknologi, som eksempel nevnes at inntjeningstiden (den tid det tar til lavere 
løpende energiutgifter har betalt tilbake investeringen) for varmepumper blir 
for lang for mange potensielle brukere,  

• det eksisterer subsidier til næringer/sektorer som bruker ”gammel” 
teknologi, 

• det finnes sosiale mekanismer som hindrer folk i å etterspørre miljøvennlige 
alternativer. 

Systemtvang og eksisterende teknologier kan virke som barrierer spesielt hvis ny 
teknologi krever større omlegninger i infrastruktur eller forbruksmønster.  

I følge Teknologirådet kan manglende langsiktighet i virkemiddelbruken og 
ustabile rammevilkår utgjøre barrierer. Man referer her til støtteordningen for 
vindkraft som har blitt endret tre ganger i løpet av fem år, fra å utgjøre 25 prosent 
av investeringskostnadene i NVEs regime frem til 2001, til 10 prosent når Enova 
ble etablert i 2001 og det var mulig med nederlandske kjøp av grønn el, og 
deretter til 25 prosent igjen da nederlandske kjøp ikke lenger var mulig. Det er 
ikke klarlagt hvilke effekter dette har hatt for utbygging av vindkraft i Norge, men 
det har helt klart medført en betydelig usikkerhet for potensielle utbyggere11. 

                                                 
11  I ECON (2003) drøftes viktigheten av stabile rammevilkår for vindkraftprodusenter i mer detalj.  
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Andre barrierer som nevnes i Teknologirådet (2005) er mangelfull forskning og 
kompetanseutbygging, og at det mangler fokus på bærekraft i innovasjons- og 
produksjonsprosesser generelt. Videre opptrer de forskjellige barrierene gjerne i 
”klynger”, og de får dermed sterkere bremsende effekt. Et eksempel på dette er el-
bilen, hvor behovet dekkes mer enn vel av konvensjonell teknologi, det er liten 
betalingsvilje for ”grønt image”, det kreves en forholdsvis stor investering (for 
bilisten) hvor kjent teknologi foretrekkes, markedet må bygges opp stegvis hvilket 
medfører en lang tilbakebetalingshorisont for potensielle investorer, i tillegg til at 
el-bilen har begrenset rekkevidde (dvs. manglende funksjonalitet).  

3.3 Porter-hypotesen 
Den såkalte Porter-hypotesen sier at strikte miljøreguleringer ikke trenger å være 
en ulempe for bedriftene, men heller kan være en fordel for innenlandsk industri 
og øke dens konkurransekraft på verdensmarkedet, se Porter (1990, 1991) og 
Porter og van der Linde (1995). I følge hypotesen vil reguleringene kunne bidra til 
kostnadsbesparelser og kvalitetsheving. Bedriftene vil oppdage at noen tiltak som 
gjøres for å redusere miljøbelastningen også er kostnadsreduserende, og som 
eksempel brukes ofte at redusert energibruk gir både en miljømessig og finansiell 
gevinst. Men det er ifølge Porter ikke alle typer reguleringer som har denne 
effekten, de riktige reguleringene skal bidra til å redusere eller stoppe forurens-
ninger, de skal ikke binde teknologien, de skal være følsomme overfor kostnader, 
og bruke markedsinsentiver. Tanken bak Porter-hypotesen er at bedrifter som 
regel befinner seg innenfor ”effektivitetsfronten”, dvs. at det finnes en X-
ineffektivitet. Dette betyr at det finnes muligheter for kostnadsreduksjoner og 
produktforbedringer som bedriftene ikke har utnyttet. Talsmennene for Porter-
hypotesen mener at miljøstandarder kan ”vekke” bedriftene og bidra til at disse 
mulighetene tas i bruk. Det finnes imidlertid mange kritikere til denne hypotesen, 
se for eksempel Oates m.fl. (1994), Palmer m.fl. (1995). Disse peker på at det 
finnes mange årsaker til at bedrifter befinner seg innenfor effektivitetsfronten, og 
til tross for at bedriftene bør søke å redusere ineffektivitet har det alltid en kostnad 
å bevege seg opp til fronten, dvs. opportunity costs. Å ensidig fokusere på miljø 
kan bidra til at man overser andre og større besparelser.  

Scholz og Stähler (1999) ser nærmere på sammenhengen mellom internasjonal 
konkurransekraft og miljøreguleringer. De viser til at det finnes flere hundre 
analyser av denne sammenhengen, men analysene stiller forskjellige spørsmål, og 
at det derfor er vanskelig å gi en samlet oversikt over eksisterende litteratur på 
dette området. Forskjellene går bl.a. på hvordan man måler internasjonal 
konkurransekraft. Oversikten i Scholz og Stähler (1999) viser til store variasjoner 
i hvorvidt det er en sammenheng, og de konkluderer med at man ikke på generell 
basis kan si at det er en positiv sammenheng mellom miljøreguleringer og 
konkurransekraft, dvs. at Porter-hypotesen ikke kan belegges empirisk.  

I de senere år har det blitt publisert flere norske studier som ser på hvordan miljø-
messige reguleringer og virkemidler påvirker produktivitet i industrien, se bl.a. 
Larsson og Telle (2004, 2005) og Bruvoll m.fl. (2003). Resultatene fra disse 
studiene, og flere andre, er ikke entydige, dvs. at det ikke er sikkert hvorvidt 
miljørettede virkemidler (økonomiske eller regulatoriske) fremmer eller hemmer 
performance og teknologisk utvikling. Telle m.fl. (2004) analyserer hvorvidt 
”grønne” bedrifter har bedre økonomiske resultater enn andre bedrifter, og finner 
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at så er tilfelle. Men hvis man tar hensyn til faktorer som organisering/styring og 
teknologi forsvinner sammenhengen. Det at grønne bedrifter gjør det bedre kan 
med andre ord bero på at de er bedre organisert – det er de godt styrte bedriftene 
som gjør det bra og som velger å være grønne. 

3.4 Sammenstilling 
Basert på gjennomgangen ovenfor kan vi stille opp følgende drivkrefter og 
barrierer for utvikling og bruk av miljøteknologi. I denne listen har vi ikke gjort 
noen anslag på viktigheten av hver drivkreft eller barriere.  

Drivkrefter: 

• Etterspørselen og utviklingen i markedet 

• Offentlige reguleringer og andre virkemidler 

• Eget miljøengasjement, i ledelse, styre og/eller blant de ansatte 

• Samarbeid med eksterne forskningsmiljøer, for eksempel universiteter 

• Samarbeid med andre aktører, for eksempel i form av klynger 

• Krav fra andre aktører: NGO’er, media, forsikringsselskaper mv. 

Barrierer: 

• Offentlige reguleringer og andre virkemidler 

• Vanskelige finansieringsforhold 

• Manglende, eller usikker, etterspørsel 

• Innlåsing av eksisterende teknologi 

• Manglende kompetanse og forskning. 
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4 Rensing av drikkevann 
I Norge er det om lag 1.700 vannverk som hver forsyner mer enn 50 personer. 
Disse vannverkene henter drikkevannet fra overflatevann eller grunnvann. Drikke-
vann fra overflatevann kan komme fra innsjøer, tjern, elver, bekker eller cisterner. 
Drikkevann fra grunnvann kan komme fra løsmasser eller fjell. Bruk av sjøvann 
som drikkevann er også en mulighet, ved hjelp av avsalting, men dette er ikke i 
bruk i Norge.  

I følge Folkehelseinstituttet tas grunnvann stadig oftere i bruk som vann-
forsyningskilde i norske kommuner. Dette skyldes at grunnvann ofte har en bedre 
og mer stabil kvalitet, og dermed mindre behov for vannbehandling sammenlignet 
med overflatevann. Det er imidlertid nødvendig med vannbehandling også i 
grunnvannsanlegg. Dette er ofte knyttet til ulike geologiske forhold. 

Mange av overflatevannkildene i Norge er sure og har et høyt innhold av humus. 
Humus er betegnelsen for en samling av langkjedede, organiske forbindelser som 
gir vannet en karakteristisk gulbrun farge som er velkjent i myrområder og i 
skogstjern. Høyt humusinnhold kan gi uønsket farge, lukt eller smak. Humus kan 
også redusere effekten av desinfeksjon, danne uheldige biprodukter ved klorering 
og bidra til tilslamming og bakterievekst i ledningsnettet.  

I følge St.prp.nr.64 (2003-2004) må 245 av ca. 1.700 vannverk oppgraderes for å 
tilfredsstille minimumskravene til vannbehandling fastsatt i drikkevanns-
forskriften.12 Dette gjelder i hovedsak private vannverk som ikke tilfredsstiller 
drikkevannsforskriftens minimumskrav til hygienisk sikkerhet. Disse vannverkene 
forsyner til sammen 62.700 personer. En rekke vannverk mangler dessuten anlegg 
som kan fjerne organisk materiale (humus), av hensyn til drikkevannets farge, lukt 
og smak. Det er vanskelig å vurdere hvor mange vannverk som må utbedres for å 
redusere vannets innhold av humus. Dette skyldes at det har vært en stadig økning 
av humusinnholdet i råvannskildene de siste årene, mest sannsynlig på grunn av 
klimavariasjonene. 

Surt vann kan føre til korrosjon i ledningsnettet og dermed utløse metaller i 
drikkevannet, noe som reduserer levetiden på ledningsnettet. Andre typer for-
urensning slik som oljeprodukter, plantevernmidler og andre kjemiske for-
bindelser er vanskelige å fjerne ved vannbehandling, og man forsøker derfor å 
unngå drikkevannskilder som inneholder disse stoffene.  

                                                 
12  Dette omfatter de 1700 vannverk som er registrert i VREG. 
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Norge har som hovedprinsipp fokusert på å hindre forurensing av drikkevanns-
kilden fremfor tiltak for å fjerne forurensningen fra råvann som skal bli drikke-
vann. Allikevel må alt drikkevann, med unntak av godt beskyttede grunnvanns-
kilder, desinfiseres eller behandles mot smittestoffer. Ved utgangen av 2002 
fantes det i følge Folkehelseinstituttet 235 vannverk som ikke desinfiserte drikke-
vannet. Disse vannverkene dekket imidlertid bare 2 prosent av Norges befolkning. 

4.1 Teknologier for behandling av 
drikkevann 

Vannbehandling omfatter mer enn rensing. Rensing knytter seg til å fjerne noe fra 
vannet, mens desinfisering, kondisjonering og påvirkning er knyttet til et ønske 
om å oppnå endret vannkvalitet.  

En rekke behandlingsprosesser forutsetter at råvannet først går gjennom en for-
behandling for å fjerne større partikler. I forbehandlingen skilles det ofte mellom 
siling (grovsiling og finsiling) og hurtigfiltrering. I den påfølgende vann-
behandlingen er formålet å sikre helsemessig trygt og bruksmessig tilfreds-
stillende drikkevann.  

Hygieniske barrierer er et begrep som dekker godkjente behandlingsprosesser som 
forhindrer at smittekilder (parasitter, bakterier og virus), eller kjemiske eller 
fysiske stoffer spres gjennom drikkevannet i så store doser at det utgjør en helse-
risiko. Drikkevannsforskriften definerer en hygienisk barriere slik: 

”Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, 
uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, 
nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle 
stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.” 

I veilederen til drikkevannsforskriften er følgende hygieniske barrierer oppgitt:  

• Desinfeksjon 

− Klorering 
− UV-bestråling 
− Ozonering 

• Membranfiltrering 

• Koagulering (kjemisk felling). 

4.1.1 Desinfeksjon 
Bakterier og virus kan smitte selv ved meget lave konsentrasjoner i drikkevann. 
Det er ikke praktisk mulig å forhindre at slike organismer, for eksempel fra 
avføring fra dyr eller mennesker, sporadisk tilføres vannkilder. Derfor må drikke-
vannet desinfiseres.  

Klorering 
Klor er det mest brukte middelet for desinfeksjon av drikkevann. Det viktigste 
motivet for valg av klor som desinfeksjonsmiddel er kloreringens umiddelbare 
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desinfeksjonseffekt, fulgt av at klor gir en langtidseffekt i ledningsnettet og at det 
er en teknisk enkel løsning. Selv lave klordoser, tilsvarende de som brukes i 
Norge, gir god beskyttelse mot de vanligste vannbårne sykdommene. I større 
doser kan klorbehandling imidlertid danne uheldige biprodukter (som for 
eksempel klorerte forbindelser (THX og MX), noe som kan føre til økt kreftrisiko 
og ødelegge arvestoffet (økt mutagenitet)). Problemet er ekstra stort i forbindelse 
med forklorering (før fjerning av organisk stoff).  

De siste årene har nye sykdomsfremkallende mikroorganismer, slik som parasitter 
og bakteriesporer, økt fokuset på nye desinfeksjonsmetoder. Disse mikro-
organismene er ofte resistente mot klorbehandling. Klor, som er dominerende des-
infeksjonsløsning i dag, klarer ikke å inaktivere mikroorganismene.  

UV-bestråling 
UV-stråling har vist seg som en effektiv metode for å inaktivere mikroorganismer. 
I Norge er UV-bestråling blitt en vanlig desinfeksjonsmetode, spesielt ved mindre 
vannverk. Data fra Folkehelseinstituttets vannverksregister for 2002 viste at 670 
vannverk hadde UV-bestråling av drikkevannet. Teknologien går ut på å bestråle 
vannet med ultrafiolett lys (UV-bestråling). Metoden er et godt alternativ til klor-
desinfeksjon og ozonering, som er de to andre mest utbredte metodene.  

Det finnes i dag to hovedtyper UV-lamper på markedet, lavtrykkslamper og 
mellomtrykkslamper, avhengig av trykket på dampen innenfor lampenes kvarts-
glass. UV-lampene er fylt med kvikksølvdamp (lavtrykk) og i tillegg argongass 
(mellomtrykk), og strålingen oppstår ved elektrisk utladning i dampen. Begge 
lampetyper har vist seg godt egnet for å inaktivere mikrober i drikkevannet, også 
parasitter, og vil trolig bli tatt i bruk i stadig større omfang på verdensbasis.  

UV-bestråling gir, i følge dagens internasjonale kunnskapsstatus, ikke noen helse-
messige uønskede effekter. For å sikre at UV-bestrålingen gir tilsiktet des-
infeksjonseffekt er det viktig å sørge for at vannets innhold av forurensninger 
ligger under drikkevannsforskriftens grenseverdier før vannet bestråles. Hvis det 
for eksempel er mye humus i vannet, kan det bidra til å skjerme mikroorganismer 
mot UV-lyset slik at desinfeksjonseffekten reduseres. 

Ozonering/biofiltrering 
Ozonering og biofiltrering er en teknologi for å desinfisere drikkevannet. Først 
tilsettes vannet ozon fra en ozongenerator som produserer ozon fra luft eller 
oksygen. Når humusvann ozoneres spaltes humusmolekylene slik at andre mindre 
organiske molekyler dannes. UV-stråler kan inaktivere levende organismer og 
virus ved at det påføres ulike typer skader, noe som fører til en bleking av vannet 
(fargefjerning), men også til et større vekstpotensial i vannet fordi en del av disse 
er lett biologisk nedbrytbare. Dette er årsaken til at man ofte opplever problemer 
med organisk vekst i ledningsnettet etter en ozonering dersom vekstpotensialet 
ikke reduseres. Biofiltrering innebærer at bakteriene vokser kontrollert på selve 
filteret. Dette reduserer humusinnholdet betydelig uten å gi bakterievekst i nettet. 
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4.1.2 Membranfiltrering og kjemisk felling 
(koagulering) 

I motsetning til klorering, UV-bestråling og ozonering som dreper smittestoffene 
er membranfiltrering og koagulering (kjemisk felling) rettet inn mot å fjerne 
smittestoffene fra drikkevannet. Membranfiltreringsanlegg med nominell pore-
åpning på 10 nanometer fjerner bakterier, bakteriesporer, parasitter og virus. Disse 
metodene brukes ofte der det er et behov for å fjerne humus og/eller partikler i 
vannet, og kombineres ofte med klorering eller UV-bestråling. Til sammen kan 
dette utgjøre to hygieniske barrierer i vannbehandlingen, slik kravet er i drikke-
vannsforskriften.  

Membranfiltrering kan fungere som en fullverdig hygienisk barriere dersom pore-
åpningen er tilstrekkelig liten. Ulempen med slike anlegg er at det ofte er 
vanskelig å oppdage lekkasjer i pakninger etter at anlegget er kommet i drift.  

Kjemisk felling (koagulering og filtrering) fjerner de fleste parasitter og bakterie-
sporer, men er ikke like effektivt som UV-bestråling eller membranfiltrering fordi 
variasjoner/ustabilitet i driftssyklusen medfører lavere hygienisk sikkerhet. 
Koaguleringsprosesser må derfor alltid etterfølges av en annen og sikrere 
hygienisk barriere.  

4.2 Beskrivelse av lover og forskrifter om 
drikkevann 

Drikkevannsforskriften (FOR 2001-12-04) er den mest sentrale forskriften på 
drikkevannsområdet. Forskriften er fastsatt med hjemmel i matloven (Lov om 
matproduksjon og mattrygghet mv. LOV 2003-12-19-124), Lov om helsetjeneste i 
kommunene (LOV 1982-11-19-66) og Lov om helsemessig og sosial beredskap 
(LOV 2000-06-23-56).  

Drikkevannsforskriften sier at det er vannverkseier som er ansvarlig for forsyning 
av drikkevann, i tilstrekkelig mengde og med tilstrekkelig god kvalitet. 
Forskriften krever at kjemiske stoffer som brukes til behandling av drikkevann 
skal være godkjent av mattilsynet. Forskriften krever at det til sammen skal finnes 
minimum to hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet, hvorav den ene skal 
sørge for at drikkevann blir desinfisert eller behandlet på annen måte for å fjerne, 
uskadeliggjøre eller drepe smittestoffer.  

I drikkevannsforskriften er det på generell basis gitt grenseverdier for innholdet av 
bl.a. nitrat, nitritt, plantevernmidler, fargetall og turbiditet (klarhet). Dette er i tråd 
med EUs drikkevannsdirektiv og Verdens helseorganisasjon sine retningslinjer for 
drikkevann (WHO Guidelines for drinking-water quality).  

I forhold til etablering og drift av vannverk er det imidlertid også andre lovverk 
som kommer til anvendelse. Dette gjelder blant annet Plan- og bygningsloven i 
forhold til arealutnyttelse, vannressursloven i forhold til utnytting av vassdrag og 
grunnvann, forurensningsloven som stiller miljøkrav til utslipp samt arbeids-
miljøloven.  
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Andre sentrale forskrifter er også forskrift om internkontroll for å oppfylle 
næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) og forskrift om internkontroll for helse, 
miljø og sikkerhet (IK-HMS). Vannverkene må også gjennomføre risiko- og sår-
barhetsanalyser.  

4.3 Aktørene i case-studien 
Vi har i denne studien intervjuet tre produsenter/importører/forhandlere av utstyr 
til drikkevannsrensing; HOH Birger Christensen AS, Alfsen og Gunderson AS og 
APEX Contracting AS, og to forskningsinstitusjoner; NIVA og SINTEF. 
Informantene representerer dermed ulike grupper av aktører som til daglig 
arbeider med drikkevannsrensing i ulike former. 

4.3.1 Produsenter/importører/forhandlere 
HOH Birger Christensen AS 
HOH Birger Christensen AS ble etablert i 1928. Bedriften importerer og 
produserer ulike vannrenseteknologier innen vannfiltrering og vannbehandling, 
vannverk og vannrensing til basseng. HOH inngår, siden 2003, i det østerrikske 
konsernet BWT. 

HOH i Norge har 40 ansatte og en omsetning på 70 millioner kroner. Omtrent 10 
prosent av omsetningen på konsernbasis (7 milliarder kroner i året) brukes til 
FoU, i regi av BTW i Østerrike. 

HOH bruker en rekke ulike renseteknologier, som filtrering, omvendt osmose og 
UV-desinfeksjon. De leverer renseanlegg både til private og offentlige aktører. 

Alfsen og Gunderson AS 
Bedriften ble startet i 1926, og man har drevet virksomhet innenfor drikkevanns-
teknologi siden før 1940. AG leverer både produkter og komplette renseanlegg til 
industrien og kommuner.  

Avdelingene som arbeider med vannteknikk, Pumpe og Vannteknikk, har totalt 10 
ansatte og en årlig omsetning på omtrent 30 millioner kroner. Man samarbeider 
tett med søsterselskapet STH Engineering i Trondheim som i hovedsak leverer 
komplette renseanlegg til kommunale vannforsyninger. Totalt sett bruker 
bedriften minst 3 % av den totale omsetningen på 120 mill. kr til FoU. Fokus i 
FoU varier, men fra 1995 og noen år fram i tid ble det brukt mye ressurser på 
drikkevannsrensing. 

Bedriften har produkter innen de mange av de teknologier som eksisterer på 
markedet for drikkevannrensing, blant annet innen siling og membran filtrering.  

Apex Contracting AS 
Bedriften startet sin virksomhet i 1994, og man selger vannrenseprodukter 
hovedsakelig til privat bruk og bedrifter. Teknologien er utviklet og patentert i 
USA, men Apex har lisens på bruk av teknologien og rettigheter til å utvikle nye 
produkter basert på denne teknologien. Produktene produseres i Norge. 
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Bedriften har kun to ansatte, men mange underleverandører. Dette er en forholds-
vis liten aktør, men likevel ikke uten betydning på markedet. Omtrent 10 prosent 
av omsetningen brukes til FoU.  

Teknologien som brukes er særegen, helt ulik andre teknologier på markedet. 
Renseprosessen bygger på en teknologi som kombinerer ozon og UV i tillegg til 
filtrering gjennom aktivt karbon. Prosessen har ingen tilsetning av kjemikalier. 

4.3.2 Forskningsinstitusjoner 
NIVA 
Stiftelsen NIVA er et nasjonalt kompetansesenter for miljøspørsmål knyttet til 
vann. Man jobber bl.a. med overvåkning av drikkevannskvaliteten og ulike 
teknologier for rensing. NIVA har spesialisert seg på humusfjerning fra drikke-
vann, men har også jobbet mye med for eksempel marmorfiltrering for å øke pH-
verdien i vannet.  

SINTEF 
SINTEF er en uavhengig forskningsinstitusjon. Avdeling for Vann og Miljø har 
kunder fra forvaltning, kommuner og industri i Norge og internasjonalt. 
Avdelingen er en sentral aktør innen flere større EU-prosjekter.  

Drikkevannskvalitet er et av forskningsområdene til SINTEF, men selve forsk-
ningen er primært løsningsorientert (tiltak, renseteknologier, ledningsnett m.m.). 
SINTEF Vann og Miljø arbeider blant annet med humusfjerning og korrosjons-
kontroll innen drikkevannsbehandling. Man har prosesskompetanse innen 
koagulering og kjemisk felling, membranfiltrering, mediafiltrering og flotasjon 
(humusfjerning, avløpsrensing), biofilmprosesser (avløpsrensing, humusfjerning 
etter oksidasjon) og driftsoptimalisering av vannverk for humusfjerning ved 
koagulering (direktefiltrering).  

4.4 Drivkrefter 
Drivkreftene bak utviklingen av teknologier for drikkevannsrensing omfatter både 
endrede nasjonale behov, ny kunnskap generert gjennom nasjonal forskning og 
forskning i EU, samt myndighetskrav og etterspørsel fra kunder.  

Forskningen er i prinsippet drevet av helseperspektivet ved rent vann. Samtidig 
kan drikkevannsrensing sees på som en måte å hjelpe naturen, noe som i størst 
mulig grad skal skje på naturens premisser. Flertallet av informantene oppgir at 
miljøhensyn er viktige ved utvikling av teknologien og for virksomheten generelt, 
selv om det er helse som er den drivende kraften i utviklingen.  

Myndighetskrav og endret lovverk oppgis av de fleste informantene som viktige 
drivkrefter. Drikkevannsforskriften og EU-direktivet om drikkevann har for 
eksempel ført til at leverandørene stadig tester og forbedrer sitt utstyr. For 
forskningsinstitusjonene spesielt, men også for leverandører og produsenter, er det 
et ønske om å ligge i forkant av lovgivningen. Samtidig er det slik at innføringen 
av nye krav og regler fører til forskning på hvordan dette kan oppfylles best mulig 
med tanke på teknologi, kostnadseffektivitet og sikre løsninger. Mange ønsker 
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også å ligge i forkant av regelverket og å tilby bedre kvalitet enn minstekravene 
tilsier.  

Informantene oppgir også at ønsker og krav fra kunder er en viktig drivkraft. Både 
offentlige og private aktører har i de senere årene satt stadig større fokus på 
drikkevannskvaliteten. Økt etterspørsel etter god drikkevannskvalitet i private 
hjem har de senere år skapt et nytt marked/segment for leverandørene av slike 
produkter. For produsentene/leverandørene oppleves det som viktig å følge med i 
markedet, for eksempel med hensyn på aktuelle trender og hvordan markedet 
endres.  

Initiativet til drikkevannsrensingen i kommunale vannverk er i all hovedsak tatt på 
bakgrunn av krav fra myndighetene, mens initiativet til private renseanlegg gjerne 
skyldes misnøye med vannkvaliteten. 

Forurensningsloven har vært viktig for utviklingen av teknologiene ved å innføre 
påbud om rensesystemer. Innføring av strengere lover, slik som EUs drikkevanns-
direktiv, kan føre til at vannverk må skiftes ut, noe som er positivt for 
leverandørene. Forurensningsloven har også fremmet utviklingen av nøytrale og 
miljøvennlige kjemikalier som brukes i prosessene til enkelte av aktørene i 
forbindelse med rensing av blant annet membran og filtre..  

Ulike uforutsette hendelser er også med på å drive utviklingen, som for eksempel 
sykdomsutbruddet som skyldtes parasitten Giardia i Bergen høsten 2004. Slike 
hendelser kan føre til en dreining i forskningen og er med på å drive forskningen 
fremover. Eksemplet illustrerer at det i noen tilfeller kan være vanskelig å ligge i 
forkant av teknologiutviklingen, ettersom det er umulig å forutse alle nye 
organismer og problemer som kan dukke opp. 

Folkehelseinstituttet er for de fleste informantene den nærmeste kontakten med 
myndighetene, og samarbeidet her er stort sett bra, selv om noen av informantene 
mener at de offentlige institusjonene til tider er mer opptatt av byråkratiske 
spilleregler enn selve vannkvaliteten. 

4.5 Barrierer 
De fleste informantene har opplevd svært få barrierer i utviklingen av produktene, 
selv om ting til tider kunne vært gjort enklere. Det er i dag ingen utdannelse (i 
Norge) som ivaretar ulike nisjekompetanser innen dette forskningsområdet, noe 
som medfører at aktørene i stor grad må videreutdanne egne ansatte internt. Dette 
gjør også at det til tider kan være vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. 

Andre barrierer skyldes, i følge informantene, at dette har vært et lite prioritert 
forskningsområde nasjonalt. Flere av informantene gir uttrykk for at de opplever 
at det gis lite økonomisk støtte til teknologiutvikling, samt at de midlene som 
eksisterer er vanskelig tilgjengelige på grunn av byråkratiet. 

Informantene har også kommet med en rekke forslag til hva myndighetene kan 
gjøre for å fremme utviklingen av miljøvennlige teknologier: 

• Myndighetene kan gi økonomisk støtte for å underlette markedsintroduksjon 
for små bedrifter. Mindre bedrifter som driver med FoU kunne fått tilgang 



- ECON Analyse - 
Drivkrefter og barrierer for utvikling av miljøteknologi 

 29 

til en myndighetsbetalt konsulent/rådgiver, som besøkte bedriftene, 
informerte om de støtteordningene, og vurderte om bedriften er kvalifisert 
til støtte, samt kunne hjelpe til med utfyllingen av eventuelle søknads-
skjemaer etc. Dette ville spare småbedriftene for tid og ressurser samtidig 
som mange flere bedrifter fikk nytte av de ressursene som myndighetene har 
bevilget til FoU. 

• Myndighetene kan prioritere forskningsmidlene slik at også annen FoU-
virksomhet enn ren grunnforskning gis støtte. Mens det er mulig å få offent-
lig finansiering til grunnforskning, har det vært vanskelig å få tilsvarende 
finansiering til produktutvikling/videreutvikling av et eksisterende produkt. 

• Myndighetene kan sette opp (større) statlige fond som finansierer forskning 
sammen med bedriftene. Myndighetene bør nærme seg næringslivet, nå står 
de, i følge noen av informantene, mot hverandre. Japan trekkes frem som et 
eksempel, ved at japanske myndigheter har finansiert forskningen til Sony 
og flere av de andre store vellykkede selskapene, mot at de betaler tilbake 
dersom de gjør suksess.  

• Myndighetene kan også gi høyere grunnbevilling til FoU-miljøene for å 
kunne delta i internasjonale anbudskonkurranser/prosjekter, som for 
eksempel rammeprogrammene innen EU. Det er svært ressurskrevende å 
være med på slike anbudskonkurranser, noe som gjør at de norske miljøene 
er representert i for liten grad. Informantene oppgir at enkelte land gir 30 
prosent støtte til slike søknader. 

4.6 Andre momenter 
Kostnadsutvikling 
Prisen på produktene og teknologiene har gått betraktelig ned de siste årene, mens 
bedriftenes kostnader er opprettholdt på omtrent samme nivå. Reduksjonen i 
produktprisene skyldes, i følge informantene, mer kostnadseffektiv produksjon, 
større produksjon, bedre utviklet teknologi, økt konkurranse og mer effektiv bruk 
av komponentene. 

Samarbeid 
Det foregår lite samarbeid eller direkte kunnskapsutveksling mellom bedriftene, 
samtidig er teknologiene i hovedsakelig allment kjente. Forskningsinstitusjonene 
samarbeider med produsenter og forbrukere i forbindelse med oppdrag, men det 
foregår i svært liten grad kunnskapsutveksling utover dette. De fleste oppgir et 
godt samarbeid med FHI hvor de også får oppdatert faglig informasjon, samtidig 
holder de seg oppdatert gjennom egen forskning og seminarer gjennom bransje-
organisasjonen NORVAR. De enkelte aktørene samarbeider med produsenter av 
enkeltkomponenter til teknologiene og leverandører generelt. 

Sertifisering og miljømerking 
På spørsmål om informantene opplever at miljømerking og/eller sertifisering er en 
nødvendighet, et krav eller en fordel er det store sprik i tilbakemeldingene. De 
fleste mener imidlertid ikke at dette er nødvendig eller at det har noen viktig 
betydning for omsetningen. Den ene informanten har miljømerket de fleste av sine 
filtre, men dette skyldes i hovedsak at disse allerede er merket fra leverandøren. Et 
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av selskapene vurderer å miljømerke produktene fordi de anser dette som en 
fordel. Ellers er produktene der det kreves produktsertifisert, mens ett av selskap-
ene har valgt å sertifisere utover kravene for å ligge i forkant av eventuelle 
fremtidige pålegg. 

Fremtidig utvikling 
På global basis er rent drikkevann en knapp ressurs. Denne knappheten vil mest 
sannsynlig tilta fremover, noe som medfører økende behov for rensing av vann til 
drikkeformål. Samtidig vil forskning og utvikling bli stadig viktigere, spesielt i de 
deler av verden der drikkevannproblemene er størst og der man i større grad må ta 
i bruk utradisjonelle råvannskilder som sjøvann og gjenvunnet avløpsvann.  

Potensialet for fremtiden ligger både i videreutvikling av dagens teknologier og 
for håndtering av nye, fremtidige problemer. Nye mikroorganismer og nye miljø-
gifter er mulige trusler som kan påvirke den fremtidige utviklingen. Klimastyrte 
prosesser, flom, kontaminering og erosjon kan også tenkes å påvirke drikkevannet 
i fremtiden.  

Videreutviklingen drives kontinuerlig for samtlige teknologier og dette vil fort-
sette i tiden fremover. Miljø vil være styrende for utviklingen i fremtiden. 

Noen av informantene har aktiviteter også i andre land, men det er generelt store 
forskjeller mellom de drikkevannsproblemene som eksisterer i Norge og de som 
eksisterer i varmere land. Dette vanskeliggjør muligheten for eksport av den 
samme teknologien. Ellers er forskningsinstitusjonene med på enkelte bistands-
prosjekter i utviklingsland, dette er ikke like aktuelt for de fleste av produsentene.  
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5 Måling av luftkvalitet – 
utvikling av AirQuis 

5.1 Norsk institutt for luftforskning  
Norsk institutt for luftforskning (NILU) ble opprettet i 1969 og er et forsknings-
institutt organisert som en uavhengig stiftelse. Instituttets arbeidsområder er 
miljøforskning med vekt på kilder til luftforurensning, atmosfærisk transport, 
omvandling og avsetning. NILU foretar også vurdering av forurensningers 
virkninger på økosystemer, helse og materialer, og er et internasjonalt anerkjent 
forsknings- og kompetansesenter.  

NILUs formål er å:  

• Utforske og utrede tekniske, økonomiske, hygieniske og andre miljømessige 
spørsmål i forbindelse med forurensning av luft og rensing av forurenset 
luft. 

• På oppdragsbasis utføre forskningsarbeid, undersøkelser, utredninger og 
rådgivende virksomhet for sentrale og lokale myndigheter, for næringslivet 
og andre. 

• Arbeide for at uten- og innenlandske erfaringer og forskningsresultater i 
forbindelse med luftforurensninger og luftrensning blir gjort kjent på en slik 
måte at de kan bli nyttiggjort i praksis. 

• Bidra til medarbeidernes faglige utvikling og dyktiggjøre dem for innsats 
innenfor og utenfor instituttet. 

Instituttet utfører alt fra grunnforskning til spesialoppdrag for industri, langvarige 
forskningsprogrammer for EU- kommisjonen og enkeltanalyser for små bedrifter. 
NILU har en stab på mer enn 130 ansatte (herav omkring 70 forskere), spesiali-
serte og akkrediterte laboratorier og moderne miljøovervåkingsutstyr. NILU er et 
nasjonalt kompetansesenter for norske myndigheter. I september 1993 ble labora-
toriene akkreditert av Norsk Akkreditering i henhold til EN 45001.  

5.2 Beskrivelse av teknologien 
Litt historikk 
Hovedtrekkene i AirQUIS ble utviklet på en togtur til Lillehammer i februar 1992 
av to NILU-forskere. De var på vei til et møte med OL-komiteen, hvor de skulle 
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diskutere utviklingen av norske miljøløsninger som etter planen skulle presenteres 
under OL to år seinere. NILU hadde startet varsling av luftkvalitet i byområder i 
1991 basert på enkle statistiske sammenhenger, og ønsket å utvikle dette videre til 
et større, datamaskinbasert modellapparat. Fram til februar 1994 ble det utviklet 
en første versjon av AirQUIS (som en del av ENSIS-systemet, se nedenfor) som 
ble demonstrert under OL. Det ble plassert ut en terminal på Lillehammer som 
publikum kunne benytte for å sjekke luftkvaliteten i byen under OL-dagene. Fra 
mer enn 1.000 terminaler kunne brukere finne bl.a. vær og miljøinformasjon 
under OL, og mer enn 100.000 forespørsler til systemet i løpet av lekene gjaldt 
informasjon fra ENSIS-systemet. Denne testen ble utgangspunktet for utviklingen 
av dagens omfattende modellapparat.  

OL-versjonen av ENSIS/AirQUIS ble i stor grad finansiert gjennom egenandeler 
fra de samarbeidende institusjoner (se nedenfor), men man fikk også viktige 
bidrag fra OL-komiteen (LOOC), Norges forskningsråd (gjennom program for 
fremme av eksport av norsk miljøteknologi, EKSPOMIL), Statens forurensnings-
tilsyn (SFT), Statens nærings og utviklingsfond (SND), noen departementer 
(Landbruk og Kommunal) og fylkesmannen i Oppland. 

Utviklingen av AirQUIS foregikk i begynnelsen som ledd i et større samarbeid 
med å utvikle "the Environmental Surveillance and Information System” (ENSIS) 
for å håndtere luft- og vannforurensningsproblemer. AirQUIS er luftforurens-
ningsmodulen i systemet, mens WaterQuis er en modul for vannkvalitet. Systemet 
inkluderer også en modul for kostnadsestimater for materialskader som skyldes 
luftforurensning, kalt "CorrCOST", også NILU-utviklet.  

ENSIS er et GIS basert konsept (GIS - Geographical Information System), og 
gruppen bak konseptet bestod av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Norsk 
Institutt for Vannforskning (NIVA), NORGIT senteret A.S. (NORGIT) og Inter-
Consult (ICG). ENSIS ble utviklet som et miljøstyrings- og beslutningsverktøy 
for planleggere og myndigheter, et informasjonssystem for publikum og et hjelpe-
middel for forskere og andre eksperter. Luftdelen av ENSIS ble videreutviklet til 
AirQUIS 

NILU har opp gjennom årene oppgradert og videreutviklet AirQUIS til å bli et 
selvstendig, mer modulbasert og brukervennlig system, basert på PC-plattformer. 
Videreutviklingen av AirQUIS har skjedd uavhengig av ENSIS-samarbeidet. 
Rammeverket rundt ENSIS har etter hvert blitt omfattende, og de fleste brukere 
av AirQUIS har ikke behov for bl.a. koblingene til WaterQUIS og de øvrige 
delene av systemet. Det har derfor vært mest hensiktsmessig å utvikle modellen i 
mer selvstendig retning.  

Systemet er siden midten av 1990-tallet installert og brukt i norske byer og inter-
nasjonalt, der den første anvendelsen kom i byer i Kina: Guangzhou og Yantai i 
1996, som en del av prosjekter for utvikling og overføring av kunnskap og verk-
tøy for Air Quality management (AQM). I figur 5.1 fremkommer hvor AirQUIS i 
dag er installert. 
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Figur 5.1  Oversikt over land og områder hvor AirQUIS er installert 

 

Nærmere om AirQUIS 
AirQUIS-ystemet er skjematisk skissert i figur 5.2.  

Figur 5.2  Skjematisk skisse av AirQUIS overvåkings- og planleggings-
system 

 

  

AirQUIS-systemet består av følgende moduler: 

• GIS-modell (Geographical Information System), som er plattformen som 
integrerer alle deler av systemet, og som bl.a. gjør det mulig med riktig 
posisjonering av utslippskilder og målestasjoner i forhold til befolknings-
konsentrasjoner. Dette gjør at modellberegningene kan bli best mulig og 
resultatene kan presenteres på kartform på en oversiktlig måte.  
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• Automatisk databehandlingssystem (ADACS), som gjør det mulig å 
behandle datastrømmer, lagring og gjenfinning av data, kvalitetskontroll 
m.v. 

• Enhet for måling av innholdet av skadelige stoffer i lufta, basert på online 
sensorer for utvalgte luftkvalitetsindikatorer som kan designes spesielt for 
de aktuelle områdene. 

• Statistiske og grafiske presentasjonsverktøy, som gjør det enkelt og over-
siktlig å behandle dataene og presentere resultatene på en oversiktlig måte. 

• Utslippsdatabase, som inneholder data om utslipp fra kilder som industri, 
trafikk (inkludert luftfart og havneaktiviteter), energibruk og lignende 

• Utslippsmodell, som kombinerer utslipp, forbruks- og produksjonsdata fra 
punktkilder med utslipp fra trafikken og meteorologiske data for å beregne 
timefordelte utslipp fordelt på geografiske områder.  

• Vindmodell, hvor vindretning og -hastighet, temperatur og andre relevante 
meteorologiske data sammen med lokale topografiske forhold m.v. kan 
legges inn og danne grunnlag for beregninger av spredning og konsentra-
sjoner av luftkvalitet.  

• Spredningsmodell for utslipp, som på svært detaljert nivå kan modellere 
hvordan utslippskilder påvirker luftkvaliteten langs veier og i enkelt- 
områder. Denne modellen kan også kobles opp mot andre modeller utviklet 
av NILU.  

• Eksponeringsmodell, som gjør det mulig å estimere virkninger på 
menneskelig helse basert på data for konsentrasjoner av skadelige stoffer og 
data for befolkningskonsentrasjoner.  

En modul for innendørs forurensning kan også legges til. Dette er viktig for å 
kunne beregne befolkningens samlede eksponering til luftforurensning. Dette er 
ikke minst aktuelt i utviklingsland hvor innendørs forurensning grunnet dårlige 
ovner og dårlig utlufting er et betydelig problem.  

Brukergrensesnittet i modellen er i stor grad kartbasert, hvor fordeling av 
forurensningskilder, målinger, modellresultater og andre geografisk relaterte 
forhold kan presenteres. Kartgrensesnittet kan også brukes som inngang for søk i 
databasen.  

AirQUIS-modellen som sådan er ikke patentert, noe som antakelig ikke vil være 
mulig. Systemet er imidlertid sikret mot piratkopiering.  

Hva kan AirQUIS brukes til? 
Hovedhensikten med en moderne miljøovervåkingsplattformer som AirQUIS er å 
muliggjøre direkte data- og informasjonsoverføring slik at en kan ha fjernkontroll 
av kvaliteten på datainnsamlingen, samt å legge til rette for brukervennlig 
forvaltning av luftkvaliteten (Air Quality management). AirQUIS kombinerer 
måling, datapresentasjon og -modellering i en pakke, noe som gjør det mulig for 
brukeren å presentere og evaluere nåsituasjonen og planlegge eventuelle tiltak for 
fremtiden.  
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Systemet kombinerer den siste utviklingen innenfor sensor- og måleteknologi, 
datainnsamling, utvikling av databaser, kvalitetskontroll, statistiske og numeriske 
modeller og avanserte IT-tekniske plattformer for dataprosessering, tolking og 
distribusjon av data og modellresultater. Ettersom systemet er bygget opp på 
moduler, er det svært fleksibelt og kan tilpasses brukernes behov. Brukerne har 
forskjellige ønsker, fra enkel måling til fullskala analyser av tiltak for å bedre 
luftkvaliteten. I noen tilfeller ønskes det at systemet er del av en større 
kriseberedskap for å støtte opp om tiltak i forbindelse med spesielle situasjoner, 
for eksempel ulykker eller andre hendelser hvor luftkvaliteten kan bli svært dårlig 
slik at strakstiltak kan være nødvendig. 

Figur 5.3  Bruk av AirQUIS til miljøkonsekvensanalyser og utforming av 
tiltaksplaner 

 

 

Eksempler på typiske AirQUIS-pakker er: 

• Måleprogram for luftkvalitet med brukervennlige løsninger for data-
behandling, utarbeidelse av statistikk og presentasjon av resultater. Dette 
finnes i mange byer hvor AirQUIS er installert i dag, og brukes sammen 
med spredningsmodellen bl.a. for varsling av perioder med dårlig luft-
kvalitet.  

• Et komplett "Air Quality Management System" (AQMS) som leverer 
løsninger for miljøadministratorer basert på kombinert måling og 
modellering av områder hvor forbedring av luftkvaliteten er nødvendig for å 
oppfylle for eksempel luftkvalitetsstandarder og reguleringer. En kan for 
eksempel beregne hvordan ulike utslippskilder som industri, husholdninger 
og trafikken bidrar til luftforurensningene basert på data for utslipp, 
spredning og befolkningskonsentrasjoner i et område. Dette gir grunnlag for 
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å vurdere ulike potensielle tiltak for å redusere utslippene fra de aktuelle 
kildene, og rangere disse ut fra virkninger på bidrag til eksponering for 
skadelige stoffer, helsevirkninger og kostnader. Slike komplette systemer er 
i dag installert i flere byer, som Durban, og Guangzhou, Yantai og i Shanxi-
provinsen i Kina.  

Som en del av AirQUIS er det for eksempel mulig å produsere automatiske 
sanntids luftkvalitetskart, basert på løpende meteorologiske data. Disse kartene 
kan sammen med andre data produsert i systemet legges ut på websider for blant 
annet å muliggjøre løpende vurderinger av helserisikoen i ulike områder. 
Systemet gjør det også mulig å presentere automatiske luftkvalitetsvarsler for de 
kommende 1-2 døgn. Systemet er i dag i bruk i 6 byer i Norge, og varslene over-
føres direkte til helsemyndighetene for vurdering. Basert på disse vurderingene 
kan det sendes ut helseadvarsler til spesielt utsatte befolkningsgrupper i de berørte 
områdene. Varslene publiseres også av de lokale helsemyndighetene på NILUs 
internettsider www.luftkvalitet.info på daglig basis i vinterhalvåret, og kan også 
noen steder mottas via SMS.  

AirQUIS benyttes i utstrakt omfang i Oslo for å beregne potensiell eksponering 
for NO2, PM10 og benzen i ulike deler av byen. AirQUIS kjøres på timebasis hele 
året og beregner fortløpende antall personer som potensielt vil bli eksponert for 
overskridelser av luftkvalitetskravene på sine hjemmeadresser.  

AirQUIS har vært benyttet i full AQMS i blant annet Asia og Afrika. NILU har i 
samarbeid med andre institusjoner (bl.a. CICERO og ECON) gjennomført 
prosjekter knyttet til å utforme optimale strategier for forbedring av luftkvaliteten 
i form av en tiltaksplan i en rekke byer og områder i Kina basert på AirQUIS. Et 
av hovedmålene har vært å utvikle de nødvendige systemene fra grunnen av for 
dette, og trene opp lokale eksperter til å benytte AirQUIS og å lage en tiltaksplan. 
Arbeidet har inkludert følgende: 

• Utvikling av utslippsdatabase  

• Bruk av spredningsmodeller 

• Vurdering av luftkvalitet 

• Installering og forbedring av målesystemer 

• Vurdering av virkningene av luftforurensning 

• Utvikling av utslippsreduserende tiltak 

• Nytte-kostnadsanalyser.  

5.3 Relevant lovverk mv. 
Lovgivningen på luftforurensningsområdet er den generelle bakgrunnen for 
utviklingen av AirQUIS. Denne lovgivningen, både i Norge og i EU, setter krav 
til dokumentasjon av luftkvaliteten (dvs. målinger) og også til analyser av 
nødvendige tiltak for å oppfylle grenseverdier (for eksempel utslippskartlegging 
og bruk av spredningsmodeller for å se på bidrag fra ulike kilder). Lovgivningen 
har også utviklet seg gjennom flere 10-år, og siden ca 1995 er det EU-direktivene 
som har styrt dette. Dette lovverket har alltid vært grunnlag for mye av NILUs 
virksomhet.  
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5.4 Drivkrefter 
Hoveddrivkraften bak utviklingen av AirQUIS har vært kompetansemiljøet på 
NILU som er bygget opp over mange år. Basert på grunnlagsekspertisen på 
utslipp, spredning og måling av luftforurensning startet man som nevnt med enkel 
IT-basert systembygging tidlig på 1990-tallet. Med sin kompetanse og erfaring 
var det nærliggende for institusjonen å gå inn for å utvikle et mer omfattende 
overvåkings- og planleggingssystem for lokal luftkvalitet. NILU så at det var et 
marked for denne type verktøy både i Norge og internasjonalt, og mente at det 
skulle være mulig å betjene dette på en lønnsom måte over tid. Samtidig var det 
viktig for utviklingen at modellen skulle benyttes av NILU selv som et verktøy i 
de ulike prosjektene som institusjonen gjennomfører.  

Som nevnt har ulike lover og regler som Forurensningsloven i Norge, EU-
direktiver om lokal luftkvalitet etc. vært et grunnlag for utviklingen av AirQUIS. 
Kravene i dette lovverket har hatt betydning for selve utformingen av systemet 
over tid, ved at utviklerne har tatt inn over seg hvordan kravene, særlig i EU-
direktivene om luftkvalitet, har fått betydning for brukernes behov for tjenester fra 
modellen. For øvrig har lokale behov hos brukerne hele tiden vært styrende for 
utviklingen av modellen, ved siden av den forskningsmessige siden av 
utviklingen, med oppdatering av systemdeler etter nye resultater fra forskningen.  

Norske myndigheter har både direkte og indirekte hatt betydning for modell-
utviklingen. Den initiale støtte gjennom Lillehammer-OL var viktig for å komme i 
gang, og seinere har ulike oppdrag for og tilskudd fra norske myndigheter (først 
og fremst SFT og vegmyndigheter) hatt betydning for modellutviklingen. I 
forbindelse med implementeringen av EUs rammedirektiv for luftkvalitet med 
tilhørende datterdirektiver ble NILU engasjert av SFT for å vurdere luftkvaliteten 
i norske byer. I dette arbeidet stod AirQUIS sentralt. Prosjektet ”Bedre byluft” i 
regi av Vegdirektoratet har også betydd mye for modellutviklingen. I dette 
prosjektet ble modellen benyttet til å vurdere tiltak for bedre luftkvalitet i de mest 
utsatte norske byene, noe som bl.a. har resultert i varslingssystemet i regi av 
Meteorologisk Institutt som benyttes i dag.  

Finansieringen fra Norad har vært viktig for å kunne installere AirQUIS i en rekke 
av landene i den 3. verden. For øvrig har NILU deltatt i en mange EU-
forskningsprosjekter (se figur 5.1) som har betydd mye for å utvikle modellen i 
retning av å gjøre den lettere å bruke for lokale myndigheter.  

5.5 Barrierer 
Man har ikke opplevd vesentlige barrierer for utviklingen av AirQUIS, men intern 
kapasitet hos NILU og finansiering av utviklingen har vært begrensende faktorer. 
Markedet har hele tiden vært der, og spesielt er det i følge NILU et stort marked 
for nye moduler til modellen.  

Det er flere internasjonale konkurrenter til AirQUIS. Av disse finnes det i alle fall 
3 i Europa som tilbyr tilsvarende tjenester, og konkurransen i Europa på dette 
feltet betegnes som hard. AirQUIS sitt fremste konkurransefortrinn er i følge 
NILU stor fleksibilitet og muligheter for å inkludere mange utslippskilder m.m. 
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Tilpasning av modellen til brukernes mer og mer utviklede behov er samtidig en 
begrensning for videre utvikling, ettersom det ofte er svært ressurskrevende.  

Det har i følge SFT kommet en del signaler fra brukere om at modellen er relativt 
kostbar i innkjøp og etablering, og at den er et svært forskerbasert verktøy. Dette 
gjør at modellen har en høy brukerterskel, og som de fleste andre modellverktøy 
er den avhengig av gode data på klima, topografi, utslipp fra ulike kilder fordelt 
på areal og befolkningsdata for å kunne gi gode resultater. Dette gjør også at 
modellen er relativt krevende å vedlikeholde, spesielt i utviklingsland hvor 
tilgangen på data ofte er dårlig. Erfaringene med bruk av AirQUIS til ulike frem-
skrivninger synes å være gode, og modellen fungerer også bra til varslingsformål.  

5.6 Framtidig utvikling 
Gjennom deltakelse i EU-prosjekter mv. arbeides det med å gjøre modellen mer 
brukervennlig og tilgjengelig. Det arbeides bevisst med å kartlegge hva folk vil ha 
av info om luftkvalitet, og hvordan informasjonen best kan kommuniseres. 
Gjennom samarbeid med en rekke internasjonale partnere innenfor bl.a. 
informasjonsteknologi og telekom er det utviklet et system for varsling via SMS. 
Dette benyttes bl.a. i Grenland i dag. Det er potensial for ytterligere utvikling av 
formidlingen, bl.a. utvikles modulen AirOnline til å bli en del av AirQUIS-
familien som en nettbasert dataformidlingsløsning. Behovene for nær sanntids 
varsling av luftkvaliteten øker, og representerer et viktig marked som vil utvikle 
seg. NILU har allerede utviklet og driver et varslingssystem for Haifa via en 
internett-basert løsning, der data går i nær sanntid mellom Haifa og NILU, og 
varslene lages på NILU og presenteres for Haifa-befolkningen via internett-sider. 
Det finnes et utviklingspotensial for å gjøre slike løsninger bedre. 

Det arbeides for øvrig med andre forbedringer av modellapparatet gjennom såkalt 
data-assimilasjon, som består i å utvikle mer eller mindre automatiske systemer 
for å supplere modellberegninger med løpende observasjoner for å gi bedre varsler 
av luftkvaliteten. Automatiske systemer for kontroll og sikring av kvaliteten av 
måledata, samt av modellberegninger av konsentrasjoner er viktige for systemets 
akseptans i markedet. AirQUIS har slike systemer innbygd, og videre utvikling 
her er også viktig. 

Kundene er i all hovedsak sentrale, regionale og lokale myndigheter. Også større 
industribedrifter har vist interesse for AirQUIS, for bl.a. å benytte modellen til å 
synliggjøre sin egen (gjerne avtakende) betydning for den dårlige luftkvaliteten. 
Så langt har dette ikke resultert i noen ordrer, men i følge NILU ligger det et 
marked her.  

Den viktigste utfordringen framover for utvikling og salg av AirQUIS er i følge 
NILU kapasitet og kompetanse i institusjonen. Dette gjelder både på videre-
utvikling av systemet og dens ulike faglige moduler, bl.a. å gjøre den enda bedre 
og mer brukervennlig, men også på salg og markedsføringssiden. Videre sam-
arbeid med andre partnere, bl.a. innenfor IT og telekom for å utvikle nye kom-
munikasjons- og varslingsløsninger for nye medier vil være viktig for å lykkes i 
framtida. 
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6 Hvilke drivkrefter og 
barriere har vært viktige? 

I kapittel 3 stilte vi opp en liste over drivkrefter og barrierer som er antatt å være 
viktige for utviklingen av miljøvennlige teknologier. I dette kapitlet skal vi se på 
hvor viktige disse har vært for de teknologier som er beskrevet i denne rapporten 
og i ECON (2005). 

6.1 Drivkrefter 
Etterspørselen og utviklingen i markedet 
Etterspørsel og utvikling i markedet er generelt viktige drivkrefter, samtidig er en 
god del av den indirekte drevet av reguleringer som brukeren av teknologiene må 
forholde seg til. Vi har imidlertid avdekket tilfeller hvor brukeren stiller krav som 
ikke gjenspeiles i offentlige reguleringer. Og så er det selvsagt tilfeller hvor 
reguleringen følger som et krav fra andre aktører. Et eksempel på strenge bruker-
krav er oljearbeidernes krav til utfasing av isocyanat i beskyttende malinger. 
Løsemidler i malinger kan også tjene som et eksempel hvor aktørene, dvs. 
profesjonelle malere, tok opp spørsmålet forholdsvis tidlig, og hvor lovverket er 
blitt utviklet i etterkant. Samtidig viser malingeksemplet at vanlige konsumenter, i 
form av gjør-det-selv-markedet, ikke prioriterer miljøhensyn ved valg av maling, 
men at funksjonaliteten til malingen er et viktigere kriterium – og her kan vann-
basert maling komme både bedre og dårligere ut enn oljebasert avhengig hva 
malingen skal brukes til.  

Andre eksempler på at markedet har vært en drivkraft er etterspørselen fra private 
aktører, for eksempel husholdninger og industrielle brukere, som er misfornøyd 
med vannkvaliteten. Flere bilprodusenter har også etterspurt blyfrie kabler for å 
forenkle utsortering for gjenvinning mv. i vrakingsprosessen. 

Flere produsenter oppgir også at ønsker om å være markedsledende er en viktig 
drivkraft, og dette er kanskje spesielt viktig i markeder hvor konkurransen er hard, 
for eksempel maling.  

Offentlige reguleringer og andre virkemidler 
De aller fleste som er blitt intervjuet oppgir at lovverket og andre typer av 
reguleringer har vært og er en meget viktig drivkraft for utvikingen av miljø-
vennlig teknologi. For aktører som opererer i flere land er internasjonale 
reguleringer og krav, ikke minst EU-direktiver, som regel viktigere enn det norske 
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lovverket. Dette lovverket vil imidlertid ta opp i seg alle relevante EU-direktiver, 
og internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til vil som regel gjenspeile 
seg i regelverket og/eller andre typer av virkemidler.  

Som nevnt ovenfor er det flere tilfeller hvor reguleringen ikke retter seg mot 
produsenten, men mot brukeren av produktet. I vår undersøkelse er dette spesielt 
relevant for utviklingen av AirQUIS, hvor EU-direktivet om lokal luftkvalitet 
krever måling av luftkvaliteten og som dermed har bidratt vesentlig til etter-
spørselen etter slike systemer. Drikkevannsforskriften og Forurensningsloven 
pålegg om rensesystemer er et annet eksempel hvor regelverket påvirker etter-
spørselen. 

Et eksempel på internasjonale krav hvor norske myndigheter har spilt en viktig 
rolle er IMO-konvensjonen om forbud mot TBT (tributyl-tinn) i skipsmalinger. 

Målsettingen om nullutslipp i petroleumsnæringen er ikke lovfestet direkte, men 
målet har allikevel påvirket teknologiutviklingen. For rensing av produsert vann 
har en felles forståelse av tolking av målet hos industrien og myndighetene vært 
viktige for utvikling og uttesting av CTour og Epcon CFU teknologiene. For 
borevæsker, som er det andre området relatert til nullutslippsmålet som vi har sett 
nærmere på, finnes det foreløpig ikke noen konsensus om hvilke stoffer som er å 
foretrekke, noe som kan ha virket hemmende på uttesting og bruk av miljø-
vennlige alternativer. 

Blant andre virkemidler og liknende som har hatt betydning for teknologi-
utviklingen blir spesielt SFTs konsekvensutredning av en mulig forskrift om 
utfasing av bly trukket frem av næringen.  

For flere av respondentene i vår undersøkelse er det viktig å ligge i forkant av lov-
givningen, for at raskt kunne respondere på nye krav og dermed eventuelt kunne 
utnytte et konkurranseforsprang. Dette argumentet ligger tett opp til den såkalte 
Porter-hypotesen om at strenge nasjonale miljøkrav kan gi eksporterende bedrifter 
en konkurransefordel. Denne hypotesen blir delvis bekreftet i vår undersøkelse, 
men en viktig forutsetning er at de nasjonale kravene også blir implementert i 
andre land, eventuelt i form av internasjonale krav. 

Eget miljøengasjement, i ledelse, styre og/eller blant de ansatte 
De fleste aktører oppgir at man har et generelt miljøfokus i virksomheten og at 
miljøhensyn er viktige i utviklingen eller bruken av produkter. Det er imidlertid 
kun i ett tilfelle hvor vi kan si at dette har vært en svært viktig drivkreft, og det er i 
etableringen og utviklingen av LIVOS produktene.  

Samarbeid med eksterne forskningsmiljøer, for eksempel 
universiteter 
Noen teknologier samarbeider mye med eksterne forskningsmiljøer, eller har sitt 
utspring i rene forskningsinstitusjoner – og har først blitt utviklet til en kommersi-
ell teknologi etterpå. CTour, Energos og AirQUIS er eksempler på teknologier 
hvor utviklingen har startet på en forskningsinstitusjon. For andre teknologier 
samarbeider en bare i begrenset grad, eller overhode ikke, med forsknings-
institusjoner. Blant annet blir det fra malingsprodusentene oppgitt at en begrens-
ende faktor for et slikt samarbeid er kravet om publisering av resultater. 
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Samarbeid med andre aktører, for eksempel i form av klynger 
Produsentene som er med i vår undersøkelse, samarbeider i prinsippet ikke med 
andre produsenter, og det meste av utviklingen er bedriftsintern. Derimot sam-
arbeider mange produsenter vertikalt, dvs. med underleverandører og kunder. 
Internasjonalt forekommer det et visst samarbeid mellom ulike produsenter, hvor 
Jotuns samarbeid med en japansk maleprodusent om utviking av tinnfrie produk-
ter kan tjene som et eksempel.  

Krav fra andre aktører: NGO’er, media, forsikringsselskaper mv. 
Krav fra andre aktører synes ikke å ha påvirket utviklingen av de undersøkte 
teknologiene. 

6.2 Barrierer 
Offentlige reguleringer og andre virkemidler 
Det generelle inntrykket fra vår undersøkelse er at reguleringer oppfattes som en 
positiv drivkraft av de aller fleste aktører. Men det finnes selvsagt unntak, hvor 
reguleringer og ikke minst byråkratiske prosesser, for eksempel godkjennings-
rutiner og konsesjonsprosesser, rundt regelverket oppleves som barrierer. Et 
eksempel på reguleringer som fungerer som barrierer snarere enn drivkrefter er et 
mulig forbudt mot bruk av kobolt i maling som vil kunne bety et tilbakeslag for 
ellers miljøvennlige malinger – ettersom tilsetning av kobolt er viktig for å sikre 
funksjonaliteten hos vannløslige malinger.  

Krav om bruk av BAT blir ofte sett på som viktig for utviklingen av miljøvennlig 
teknologi, men blant de teknologiene som vi har sett på er BAT enten ikke 
relevant eller savner betydning. For avfallsforbrenning anser Energos, som har 
utviklet en forbrenningsteknologi som er vesentlig forskjellig fra såkalt konven-
sjonelle anlegg, at kravene til BAT er alt for fokusert på de konvensjonelle 
anleggene – og snarere er å betrakte som en barriere enn en drivkraft. Renholds-
verkene på sin side, som ofte er (del)eier av anleggene, anser at BAT for for-
brenningsanlegg er for framtidsrettede og referer for mye til teknologi som ikke er 
tilstrekkelig uttestet.  

Behandlingen av utslippstillatelser for de planlagte gasskraftverkene  

Vanskelige finansieringsforhold 
For noen teknologier har finansielle faktorer vært begrensende for utviklingen. 
Blant annet uttrykker NILU at finansiering av utviklingen av AirQUIS har vært en 
begrensende faktor. For forbrenningsteknologien Energos tok man sannsynligvis 
en for stor økonomisk risiko i og med at man valgte å være deleier i de anleggene 
som enten ble eller var planlagt bygget. Samtidig kan dette i noen tilfeller ha vært 
en premiss for å få realisert anlegget, ettersom dette er anlegg med svært høye 
investeringskostnader. 

Manglende, eller usikker, etterspørsel 
Etterspørsel har i mange tilfeller virket som en drivkraft for utviklingen av miljø-
vennlige teknologier, men for noen teknologier har det vært vanskelig å vinne 
innpass på markedet.  
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Den eneste teknologien vi har studert som retter seg direkte mot vanlige 
forbrukere er miljøvennlig dekorativ maling, og her har man ikke merket noen 
etterspørsel etter miljøvennlige alternativer. Naturmalingen LIVOS har for 
eksempel ikke opplevd den vekst i markedet som man forutså ved oppstart av 
importselskapet i Norge. Andre malingsprodusenter har valgt ikke å miljømerke 
sine produkter, blant annet basert på at man ikke regner med at markedet er villig 
å betale for den merkostnaden en slik merking medfører. Når mesteparten av de 
dekorative produktene som selges allikevel er de løsemiddelfrie alternativene 
beror det sannsynligvis først og fremst på funksjonaliteten hos disse malingene, 
ikke minst at de tørker fort og lukter betydelig mindre enn oljebaserte malinger.  

Representanter for både avfallsforbrenning og beskyttende malinger oppgir at 
markedet er konservativt, og ikke tør satse på miljøvennlige alternativer. I begge 
tilfeller er det snakk om store investeringer og potensielle brukere tør ikke ta den 
økonomiske risikoen ved lite utprøvde teknologier, men velger heller konvens-
jonell og godt kjent teknologi.  

Også når det gjelder utfasing av bly i PVC var det noen produsenter som i 
begynnelsen ikke ønsket å markedsføre de blyfrie produktene ettersom man 
fryktet at disse produktene ville bli oppfattet som å være av dårligere kvalitet enn 
de blyholdige variantene. Dette ser imidlertid ut til å ha vært et overgangs-
fenomen.  

Innelåsing av eksisterende teknologi 
Ingen av de utvalgte teknologiene representerer banebrytende teknologier som 
krever ny infrastruktur, og alle er i mer eller mindre grad kompatible med 
eksisterende teknologier. 

Manglende kompetanse og forskning 
For de to teknologiene som beskrives i denne rapporten (drikkevann og AirQUIS) 
har manglende kompetanse og forskning vært en utfordring, mens representanter 
for øvrige teknologier ikke trekker frem dette som en vesentlig barriere.  

6.3 Andre momenter 
Kostnadsutviklingen  
Vi spurte aktørene om kostnadsutviklingen for å avdekke om det har vært noen 
læringseffekt i produksjonen eller bruken som har resultert i fallende kostnader. 
Dette er tilfelle for noen av teknologiene, for eksempel rensing av drikkevann 
hvor produksjonen har blitt mer kostnadseffektiv og større produksjon har gitt 
viktig læring. Produsentene av maling opplever generelt ikke noen læringseffekt, 
men representanten for profesjonelle brukere oppgir at man har lært om 
påføringsteknikker mv. som gjør at man kan redusere prisen på den tjenesten. 

Samarbeid 
Som nevnt ovenfor er det noen teknologier som samarbeider med forsknings-
institusjoner og andre aktører i markedet. Andre typer av samarbeid omfatter 
deltakelse i bransjeorganisasjoner og dialog med myndighetene. Dialogen med 
myndigheter går i de aller fleste tilfeller gjennom bransjeorganisasjonene, og de 
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enkelte aktørene har kun i begrenset omfang direkte kontakt med for eksempel 
SFT. Med noen unntak oppgir de aller fleste at bransjen har hatt et godt samarbeid 
eller dialog med myndighetene. Flere av teknologiene har mottatt finansiell støtte, 
fra Norges Forskningsråd og/eller SFT direkte, som har vært vesentlig for 
utviklingen.  

Flere understreker også betydningen av en god dialog med forurensnings-
myndigheten. Dette er blant annet viktig for å få aksept for reguleringer og andre 
virkemidler. Aktørene uttrykker også at det er viktig at myndighetene kjenner 
handlingsrommet for aktørene, dvs. hvorvidt det er mulig å etterleve kravene og 
hvor lang tid de eventuelt trenger på å utvikle teknologier som møter kravene. 
Som et eksempel på vellykket dialog trekker malingsprodusentene frem sam-
arbeidet innenfor EU med VOC-direktivet, hvor produsentene har fått tilstrekkelig 
med tid til å utvikle produkter uten, eller med redusert innhold av, flyktige 
organiske forbindelser. 

Eksportmuligheter 
Noen av de norske miljøteknologiene vi har studert kan ha et stort eksport-
potensial. For eksempel er det på global basis et stort behov for rent vann, det er 
en knapp ressurs og det finnes et økende behov for rensing av vann. Dette taler for 
at norske renseteknologier har et stort potensielt marked, ikke minst i land i den 3. 
verden. Samtidig er det svært store forskjeller på problemene knyttet til forurenset 
vann i Norge og i disse, som regel betydelig varmere land. Dette vanskeliggjør 
muligheten for eksport, men noen av forskningsinstitusjonene deltar på enkelte 
bistandsprosjekter i utviklingsland, ofte med støtte fra norske myndigheter. Et 
annet eksempel på en teknologi som er blitt eksportert til land i tredje verden med 
støtte fra Norad er AirQUIS.  
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VEDLEGG 1: Intervjuguide 
Denne intervjuguiden er en generell ramme og basert på denne er det utformet 
mer spesifikke guider for de enkelte teknologiene og aktørene. 

Historisk utvikling 
1. I korte trekk; hvordan startet denne virksomheten (denne spesifikke 

bedriften), og hvordan har den utviklet seg frem til i dag? 
2. Når ble det først satt fokus på miljø? 
3. Hvordan har miljøfokuset endret seg opp gjennom årene?  

Generelt om bedriften 
1. Bedriftens størrelse (i form av omsetning/antall ansatte/markedsandel) og 

egen oppfattelse av betydning på markedet? 
2. Hvor mye ressurser bruker man på FoU? 
3. Hvor viktig er miljø i bedriftens arbeid/strategier generelt? 

Teknologi 
1. Beskrivelse av teknologien 

a. Bruksområder?  
b. Hvem er den viktigste brukeren? 
c. Er deres teknologi ”kompatibel” med andre produkter og/eller 

”konvensjonell” teknologi? 
d. Hva består miljøaspektet av (i seg selv og sammenlignet med 

konvensjonell teknologi)?  
2. Utviklingen av teknologien 

a. Er teknologien utviklet i Norge eller tilpasset ut fra en inter-
nasjonalt utviklet teknologi? 

b. Er dette en ny teknologi eller en videreutvikling av eksisterende 
teknologi? 

c. Hvordan har teknologien endret seg frem til i dag? Har det vært 
store endringer/framskritt, eller små, stegvise (inkrementelle) 
endringer? 

3. Samarbeid om utvikling 
a. Er teknologien ”bedriftsintern” (utviklet separat), eller har det vært 

noe kunnskapsutveksling med andre bedrifter?  
b. Samarbeider man nasjonalt/internasjonalt? 

4. Kostnadsutvikling 
a. Hvordan har pris- og kostnadsutviklingen vært (de siste årene)?  
b. Er det en lære-effekt i produksjonen og/eller markedsføringen av 

produktet, som gir lavere kostnader? 
5. Konkurranseforhold  

a. Er teknologien omtrent lik hos konkurrentene, eller er det store 
sprik (grad av produktdifferensiering)?  
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b. Er teknologiene forretningshemmeligheter eller allment kjent? 
6. Internasjonalt perspektiv 

a. Hvordan er den teknologien som brukes i Norge i et internasjonalt 
perspektiv?  

b. Hvordan ligger Norge i forhold til internasjonal utvikling? 
c. Eksporteres teknologien?  

1. Hvor mye/ hvor stort omfang? 
7. Hvilke målsettinger har bedriften hatt med utviklingen av teknologien? 

a. Miljø 
b. Økonomi 
c. Utvikling og forskning 

Drivkrefter 
1. Initiativet til utviklingen av teknologien  

a. Hvem tok initiativet til teknologien? 
b. Hvorfor tok man initiativet?  

i. Genuint opptatt av miljø? 
ii. God forretningsidé? 

iii. Myndighetskrav? 
iv. Krav fra kunder? 
v. Ønske om å profilere seg som miljøbevist? 

2. Krav fra myndigheter og andre 
a. Hvilke krav/lover/regler er aktøren og/eller teknologien berørt av?  
b. Hva kreves i forhold til hhv. forurensnings- og 

produktkontrolloven? 
c. Har man krav om bruk av BAT (best available technology)? 

(Hvilken BREF, BAT reference document, er dette kravet relatert 
til?) 

d. Har kraven om BAT hatt betydning for utviklingen og/eller bruken 
av teknologien? 

e. Hvor viktig har Forurensnings- og produktkontrolloven, inkl. 
eventuelle krav om BAT, vært i forhold til andre drivkrefter?  

f. Har lovverket virket som barrierer eller drivkrefter? Gi gjerne 
eksempler 

g. Hvilke alternativer har man hatt for tilpasning i forhold til krav og 
lovverk (fra bruk av eksisterende hyllevare, muligens med behov 
for tilpasning til norske forhold, til utvikling av ny teknologi fra 
scratch)? 

h. Finnes det internasjonale krav som må berører produktet/ 
teknologien? 

i. Hvordan berører disse kravene eksportmuligheter? 
3. Samarbeid med andre aktører 

a. Hvordan fungerer samarbeidet med myndighetene (primært SFT) i 
forhold til tilpasning til krav?  

b. Hvilken type samarbeidspartnere har man?  
i. Offentlige og/eller private? 
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ii. Andre bedrifter, ev. i form av næringsklynge? 
iii. Har man mottatt støtte fra Norges Forskningsråd, 

Innovasjon Norge eller annen offentlig innstans (navngi)? 
c. Har Stortinget eller andre politiske kontakter vært viktig ved 

utvikling/markedsføring av teknologien? På hvilken måte?  
4. Konkurransesituasjonen  

a. Hvordan ser konkurransesituasjonen ut? 
b. Hvem driver forskning på mer miljøvennlige produkter?  
c. Hvem er ledende i dette markedet: norske produsenter, inter-

nasjonale aktører? 
5. Sertifisering mv. 

a. Er bedriften ISO (9001 og 14001) eller EMAS sertifisert, eller 
brukes noen annen sertifiseringsordning? 

b. Er produktene produktsertifisert? 
i. Er dette en mulighet? 

ii. Er dette et krav? 
iii. Hvilken betydning har en eventuell sertifisering?  

c. Er noen av produktene miljømerket?  
i. Er dette en mulighet? 

ii. Hvorfor har man valgt/ikke valgt å miljømerke produkt-
ene? 

6. Hvor viktige har følgende drivkrefter vært i utvikling og markeds-
føring/salg av produktene? 

a. Etterspørsel fra kunder; konsumenter eller profesjonelle/næring? 
b. Stadig strengere krav fra myndighetene (norske og/eller EU)? 
c. Egne mål om å være markedsledende/ligge i forkant? 
d. Konkurrenter? 
e. Er det mulig å rangere drivkreftene etter viktighet? 

7. Barrierer i utvikling og markedsføring/salg av produktene 
a. Har man støtt på noen barrierer i utviklingen? I tilfelle hvilke? 
b. Har barrierene vært av intern eller ekstern art? (Interne barrierer er 

for eksempel organisasjonen, manglende forankring i ledergruppe 
eller kompetansenivå, mens eksterne barrierer for eksempel kan 
være inkonsistent regelverk eller manglende markedsgrunnlag.) 

8. Kompetansen i bedriften 
a. Hvilken kompetanse kreves for å sette miljø på dagsorden?  
b. Hvor henter man kunnskap om miljøet fra? 

9. Fører forskning ofte til egen vinning, eller er det lite incentiv til forskning 
på grunn av at kunnskapen blir allmenn kjent slik at andre også kan utnytte 
den? 

10. Hvilke andre muligheter har man for å beskytte egenutviklet teknologi? 
a. Hvordan er patentmulighetene? 
b. Er det tatt patent på noe av teknologien/produktene? Evt. hvorfor 

ikke? 
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11. Omfatter miljøfokuset også øvrig virksomhet og organisering mv. i 
bedriften? 

Framtiden 
1. Hvilket potensial eksisterer for videre utvikling av teknologien? 
2. Hva skal til for at bedriften gjennomfører videreutvikling? 
3. Hvordan vil teknologien og miljøperspektivet være fremover? 
4. Hvor mye forskning foregår på produktet/teknologien? Har denne 

forskningen miljøfokus eller er det annet som er viktigere? 
5. Hva kan myndighetene (primært SFT) gjøre for å bedre vilkårene for 

utvikling av miljøvennlig teknologi (stille strengere krav til produksjon 
og/eller produkter, finansieringsstøtte, bidra med kompetanse, tilrettelegge 
for markedstransformasjon (dvs. spredning av teknologien/produktet på 
markedet))? 
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