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Presenter
Presentation Notes
Dette er min plan for presentasjonen:Først en kort tur innom Enovas mål og formål, slik at dere skjønner hva som er vårt bidrag i jobben med å realisere det grønne skiftet.Deretter skal dere få en meget komprimert versjon av historien bak Enovas satsing på passivhus.Det jeg skal bruke mest tid på er evalueringen av passivhusprogrammet og hvilken lærdom vi har tatt med oss fra dette. 



1. Enovas mål og formål
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Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av 
energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling 
av energi- og klimateknologi.

Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og 
etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og 
klimaløsninger.

Presenter
Presentation Notes
Dette betyr at vi ikke nødvendigvis skal jakte alle besparelser, dvs. tradisjonell ENØK, men ha fokus på det som utvikler markedene:Både i forhold til teknologi og løsninger, men også at det vi utløser av prosjekter skal bidra til varige og bestående endringer i markedet.Førende for alt vi gjør! Og vil derfor ha konsekvenser for det vi gjør av evalueringer og hvordan vi bruker dem i vår programutvikling!



2. Passivhusprogrammet
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Virksomhetsidè:

Enova skal være drivkraften for utvikling av 
passivhusmarkedet i Norge

Visjon: 

Alle vil oppleve passivhuskvalitet – i 2020 skal all 
nybygging og rehabilitering skje på PH-nivå

Strategiutvikling: 2008-2009

Programtilbud: 2010-2013

Presenter
Presentation Notes
Historien bak passivhusprogrammet:forbildeprosjekter, åpen for mange ulike løsninger, utviklet prosjektene nærmest i samarbeid med søkerTiden var inne for å angi en retning, konsolidere markedet for å få mer kraft i utviklingenForenkle søknadsprosessØke forutsigbarhet i forventet støtte fra Enova



2. Passivhusprogrammet
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Strategi

1. Best Practice – Eksempelets makt

2. Kvalitet gjennom teknologi og kunnskap

3. Markedet – Fra nisje til standard

4. Fra godt skjult hemmelighet til allmenn kunnskap

Presenter
Presentation Notes
Måtte jobbe langs flere dimensjoner for å få til en større og varig endring i markedet:Eksempler/forbilderKvalitet, risiko ved dårlige prosjekt Jobbe for at det ikke kun er interessant for noen få, spesielt interesserteJobbe med bred kommunikasjon, fra fremmedord til noe alle vet hva erViktig! Det følger endringsparametre fra strategien!



2. Passivhusprogrammet
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Programtilbud

• Investeringsstøtte til passivhus- og lavenergiprogrammet

• Rådgivningsstøtte 

• Utredningsstøtte

• Markedsføring og kommunikasjon

• Kompetanseheving i bransjen (EVUkurs, lavenergiprogrammet, 

NS 3700 og NS3701, bygganvisninger mv)

Presenter
Presentation Notes
Tilbudet adresserer barrierer slik de fremsto for oss ved introduksjon av satsingen.



3. Evalueringen
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Evalueringsteam 
• NTNU Samfunnsforskning
• Rambøll 
• Sintef Byggforsk

Metode 

• Kvalitativ analyse av programutvikling og 
ringvirkningsanalyse

• Kvantitativ spørreundersøkelse

• Deskriptiv kartlegging og analyse av markedsendringen i 
programperioden

• Medieanalyse av passivhus og lavenergibygg i 
programperioden

• Workshops for kalibrering av data og analyse.

Presenter
Presentation Notes
Programmet startet som sagt opp i 2010 og ble avsluttet i løpet sav 2013Målet for markedsendringen var nåddMålet var 10 % markedsandel og 30 % reduksjon i merkostnadenKlarte ikke å måle merkostnaden på en god nok måte, men kvalitative undersøkelser gjennom direkte kontakt med sentrale markedsaktører tilsa at den var betydelig redusertDet var på tide med en evaluering:Sammensatt problemstillingØnsket en evaluering som ikke ga seg ved faglige og metodiske utfordringer – ikke en typisk «konsulent-rapport»Ønsket oss tilbud fra tilbyder som inkluderte kjennskap til markedet, god innsikt i bygg og energi, akademisk faglig tyngde.
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Forskningstematikk 

3. Evalueringen

Kilde: Evaluering av Enovas passivhusprogram, NTNU Samfunnsforskning 2015

Presenter
Presentation Notes
MetodeI kvantitative kartlegginger av slike effekter har dynamikken – det som faktisk skjer og som skaper de målbare resultatene – en tendens til å bli plassert i “svarte bokser”. Betydningen av denne dynamikken kan dermed bli vanskelig for omverdenen å vurdere.Hva er inne i den svarte boksen?I analysen benytter vi Triple Helix-modellen (Erkowitz og Leydesdorff 2000), klyngeteori (Porter 1998) og nettverksanalyser som teoretiske forståelsesrammer. Samtidig viser sosiokulturell prosessanalyse og studier av sosial kapital (Coleman 1990, Putnam 1995, 2000) at viktige konsekvenser ofte er av en vanskelig målbar karakter, og dessuten at viktige bidrag for å lykkes gjerne er knyttet til uformell kontakt. For å forstå hvordan programmet har bidratt og hvilke konsekvenser et slikt bidrag har hatt er har vi også fokusert på aspekter som tillit mellom personer og bedrifter, uformelle nettverk og møteplasser og den kommunikasjon som oppstår utenfor de formelle kanaler.De mange og komplekse forhold vi adresserer i evalueringen er operasjonalisert gjennom ni forskningstematikker som analyseres i det kommende.



Motivasjonsfaktorer

• Være forberedt til TEK 15

• Kompetanseutvikling 

• Produktutvikling/-utprøving

• Utvikle referanseprosjekter 
(reklame)

• Enovastøtte

4. Evalueringen og det grønne skiftet

Presenter
Presentation Notes
Jeg vil bruke litt tid på å si noe om hva evalueringen viser av resultat for det grønne skiftet.Resultatene er også viktige for å vite noe om hva som er viktig i den videre jobben med å realisere det grønne skiftet.Begynner med hva som motiverte aktørene til å gå for passivhusnivå i sine byggeprosjekter.



• Offentlige aktører

• Samfunnsansvar
• Sertifisering/»stempel»

• Private aktører

• Etterspørsel fra leietaker /varemerke
• Kostnad/lønnsomhet  i et langsiktig perspektiv

Motivasjonsfaktorer

4. Evalueringen og det grønne skiftet



Varige endringer

• For luftlekkasjetall har det skjedd en positiv utvikling fra før programstart. 

• Nye prinsipper for samarbeid som krever større integrering mellom fagene i prosjekteringsfasen. 
Spesielt gjelder dette mer systematisk samhandling mellom tekniske entreprenører og tømrerfagene. 
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4. Evalueringen og det grønne skiftet

Presenter
Presentation Notes
Utfordrende å få oversikt over markedsutviklingen på enkeltprodukter.

http://powerhouse.no/wp-content/uploads/2012/11/PowerhouseKjorbo-700.jpg
http://powerhouse.no/wp-content/uploads/2012/11/PowerhouseKjorbo-700.jpg


Varige endringer

• Satsingens betydning for kompetanseheving i markedet

12

4. Evalueringen og det grønne skiftet

Kilde: Evaluering av Enovas passivhusprogram, NTNU Samfunnsforskning 2015



Noe å anbefale videre?
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4. Evalueringen og det grønne skiftet

Kilde: Evaluering av Enovas passivhusprogram, NTNU Samfunnsforskning 2015
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5. Læring og evaluering som redskap 

• Balanser målstyring og organisk prosess!
o Frihet under ansvar og faglig tyngde

• Etabler en tydelig (program-) logikk!

• Identifiser viktige aktører og alliansepartnere

• Vær bevisst på skille mellom mål og virkemiddel!

• Forbered datahøsting!
o Kvantitative og kvalitative

• Ting tar tid!

• Finn gode indikatorer på endringer som skjer 

langsomt

Presenter
Presentation Notes
Logikk er viktig for å vite hva som skal påvirkes for at mål og formål skal oppnåsgod markeds- og bransjekunnskap er en forutsetningPass på skillet mellom mål og virkemiddelEnova blir målt på kWh, men dette er i passivhusprosjekter en måleparamter som ikke alltid enkelt å beregne Bygging etter passivhusstandarden er ikke et absolutt mål, endringene i markedet er viktige endringer for å oppnå målet om mer effektiv energibruk (i bygningsmassen)Datahøsting er viktig, men også en nytte-kostnadsøvelse, for store krav til rapportering kan medføre færre søknader og dårligere kvalitet fra de som faktisk søkerVarige endringer tar tid, men er de viktigste og gjerne de vanskeligste å måle. Ofte nødvendig med gode indikatorer.Målstyring vs organisk prosessGi fagfolkene rom for å utøve faget sittFriksjon er bra, så lenge den er konstruktivRetningen angis av en felles målforståelseTett samarbeid med miljøer (forskning etc., early adaptors) også veldig viktig
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Et steg tilbake: tilnærming basert på «produkt – prosess – effekt»

5. Læring og evaluering som redskap 

Kilde: Evaluering av Enovas passivhusprogram, NTNU Samfunnsforskning 2015

Planlegg for læring gjennom 

evaluering:

1. Justeringer i driftsfasen

2. Tidligevaluering

3. Programevaluering
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