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MILJØPROBLEMER OG TEKNOØKONOMISKE 
PARADIGMER 

En skisse til miljøproblemenes historie• 

Dagens miljøproblemer er skapt av det industrisamfunn som har utviklet seg 
siden den første industrielle revolusjon for 200 år siden. Teknologihistorien 
viser hvordan suksessive industrielle revolusjoner siden den tid har økt 
menneskenes evne til å omforme naturen. Disse industrielle revolusjonene kan 
kobles til sosio-økonomiske forhold innad i verdensøkonomiens dominerende 
land, ulik utvikling mellom disse landene og til konflikt- og samarbeidsfor
holdene mellom dem på verdensbasis. Disse dimensjonene er sammenstilt i 
skjemaene 1 og 2, som antyder en periodisering av kapitalismens utvikling i 
sentrum av verdensøkonomien. 

Denne utviklingen har belastet miljøet med forurensning og ødeleggelse 
av naturressurser.1 Disse problemene har framfor alt sammenheng med 
tilførselen av energi til å drive industriens maskinsystemer, skaffe befolknin
gen lys og varme, og etterhvert også til å drive de maskiner som husholdning
ene anskaffer. Miljøproblemenes spesifikke form har forandret seg fra periode 
til periode. I visse henseende vil teknologiske endringer i en ny periode løse 
tidligere tiders miljøproblemer, men samtidig skapes nye problemer. Mens 
miljøproblemene langt inn i etterkrigstiden bare var merkbare på lokalt og 
regionalt plan, er de i løpet av 1970- og 80-tallet også blitt registrert på 
globalt plan. Dette tyder på at miljøproblemene også utvikler seg kwnulativt, 
at de ikke bare avløser hverandre. Dermed øker mulighetene for at bevisst
heten om miljøproblemene i større grad enn tidligere vil påvirke den teknolo
giske utviklingen. 

Faser i industrikapitalismens utvikling 

Teknologihistoriske studier viser at industrisamfunnet med ca. 50 års 
mellomrom har vært preget av nye teknoøkonomiske paradigmer.2 Et slikt 
paradigme er en «idealtypisk produksjonsorganisasjon», det etablerer 
tommelfingerregler for investeringsbeslutninger og teknologivalg. Den 
industrielle basis for paradigmene består av nøkkelfaktorer (inputs som inngår 
på diverse steder i produksjonsstrukturen, og som blir suksessivt billigere), 
bevegende sektorer som produserer disse nøkkelfaktorene, samt bærende 
sektorer. Sistnevnte benytter nøkkelfaktorene, realiserer den idealtypiske 
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produksjonsorganiseringen, og påvirker den økonomiske veksttakten. Skjema 
1 definerer de fem teknoøkonomiske paradigmene som kan avgrenses etter 
den industrielle revolusjonen.3 

Skjema 1. Tekno-økonomiske paradigmer 

Tids- Bevegende Nøklcelfalaorer Btzrende Hoved-
periode se klorer se klorer energikilde 
(ca) 

1780 - Husholdningene Arbeid Tekstil- Vannkraft, 
1830 industrien kullfyne damp-

maskiner 

1830 - Gruver, damp- Kull, dampdreven Jernbanesele- Kullfyrte 
1880 maskinproduk- transport toren dampkjeler 

sjon 

1880 - Elektrisitets gene- Stål Maskin-, rust- Olje, elektri-
1930 rering, stålverker nings- og sitet (fra kull, 

kjemisk indu- olje, vann) 
stri 

1930 - 01 jeraffinerier Olje, o.a. petrokjern- Massekonsum- Som over 
1970 iske produkter industrier 

1970 - Mikrochips, Mikrochips Telelcommu- Som over 
datamaskin- nikasjon 
produksjon 

Joseph Schumpeter forsøkte i sitt hovedverk å knytte de lange bølgebeveg
elsene i verdensøkonomien til de suksessive industrielle revolusjonene.4 

Nyschumpeterianske økonomer (bl.a. Freeman og Perez) forsøker å forbedre 
hans forklaring ved å legge stØrre vekt på sosiale forhold. Om man i det hele 
tatt kan konstatere lange bølger i statistikken over verdens produksjon og 
prisnivåer er meget omdiskutert. Vi skal ikke her ta stilling i denne debatten, 
men bruker de teknoøkonomiske paradigmene alene som en komponent i 
periodiseringen av industrikapitalismens utvikling.5 I et marxistisk perspektiv 
står de teknoøkonomiske paradigmene som en presisering av produktivkrefte
nes utvikling. 

Men denne periodisering blir bare komplett når vi legger til to andre 
hovedkomponenter (skjema 2). Den ene er vekslingen i reguleringsformer 
(varianter av det Marx kalte kapitalistiske produksjonsforhold) i de viktigste 
kapitalistiske landene.6 Dette har stor betydning for den ulike utviklingen 
mellom de kapitalistiske sentrumslandene. Den andre komponenten er de 
internasjonale forholdene disse landene imellom. 
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Skjema 2. Reguleringsformer og internasjonale forhold i verdensøkonomien 

Tidsperiode (ca.) Teknoø/conomisk Reguleringsform Internasjonale 
paradigme forhold 

1700-tallet Merkantilistiske 
kriger 

1780 - 1830 Tekstil Engelsk liberal Engelsk makt-
kapitalisme balanse (Pax 
(konkurranse- Britannica) 

1830 - 1880 Jernbane regulering) til 1814-1880 
ca. 1870 

1880 - 1930 Kjemisk/- Tre konkurreren- Fragmentering 
elektrisk de modeller: 1870-1945 

tysk, ameri-
kansk, engelsk 

1930 - 1970 Masseproduksjon Amerikansk Fra 1945: Pax 
masseproduk- Americana 
sjonsmodell 
( «Fordisme») 

1970 - Mikroelektronikk Samme som 
over, men utfor-
dret av en 
japansk modell 

I det følgende skal vi knytte miljøproblemene til regioner og faser som angitt 
i skjemaene 1 og 2. De viktigste miljøproblemene er knyttet til energiproduk
sjon (jfr. rubrikken lengst til høyre i skjema 1), og vi legger hovedvekten på 
disse. 

Den første industrielle revolusjon - fossile brennstoffer 

I perioden 1700-1815 var England involvert i ni stormaktskriger, mot bare en 
(Krim-krigen) i det neste hundreåret. Perioden før 1815 var merkantilismens 
siste periode og med seieren i Napoleonskrigene i 1814 sto England som 
verdensøkonomiens dominerende stormakt Englands maktposisjon hvilte ikke 
på en stor befolkning, men på landets rivende industrielle utvikling og på dets 
geografiske posisjon som en øy, adskilt fra det europeiske kontinent, noe som 
gjorde store landstyrker unødvendig. 

Den europeiske merkantilismen representerte en handelskapitalistisk 
overbygning over et tradisjonelt jordbrukssamfunn. Skogen var den viktigste 
energikilden. Allerede på 1300-tallet hadde man sett lokal mangel på skog. 
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Ved ble brukt til fyring, ttekull og ved ble brukt til jernsmelting, og dessuten 
gilde mye materiale til bygging av hus og båter. De merkantilistiske manufak
turene (som produserte jern, bly, glass, osv.), samt skipsfarten og militær
vesenet, ekspanderte kraftig i det 17. og 18. århundre, hvorved knappheten på 
trevirke ble prekær.7 Produksjonen av jern foregildc ved hjelp av primitive 
smelteovner som ble plassert i skogrike områder. Når skogen var brukt opp, 
ble produksjonen flyttet til andre områder. Mangel på skog ble etterhvert et 
problem over hele Europa.8 

I England begynte man tidlig å utnytte åpne forekomster av steinkull (som 
vi heretter bare kaller kull), blant annet til fyring. I 1560 produserte England 
0,2 millioner tonn kull, i 1690 3 millioner, og i 1790 10 millioner.9 Når 
England ble ledende i omstillingen til kullbasert smelting av råjern, hadde det 
sammenheng med teknologisk endring i kullgruvene. V ed inngangen til 
1700-tallet ble de første (atmosfæriske) dampmaskiner oppfunnet for å drive 
pumper som senket vannstanden i kullgruvene. På slutten av 1700-tallet kom 
Watts forbedrede (høyurykks) dampmaskin, og i denne perioden ble kull i 
stigende grad brukt som erstatning for trekull.10 Overgangen til kull var 
dessuten en reaksjon på konkurransen fra svensk jernindustri som trakk 
fordelen av jernmalm av høy kvalitet og store skogsressurser.11 På landsbygda 
førte overgangen fra trekull til kull, og selve urbaniseringen og industrialiser
ingen som fulgte, i første omgang til mindre press på naturressursene. 

Overgangen fra trekull til kull representerte et brudd med begrensningene 
i den/ ørindustrielle form for energiforsørgelse. Det førindustrielle jordbruks
samfunnet baserte seg på solenergi. Jordbruk besto jo nettopp i å sikre 
priviligert tilgang på solenergi for nytteplanter og husdyr.12 Bruk av skog til 
trekull var likeledes en utnyttelse av energi skapt gjennom fotosyntese i trær. 
Også kull går i siste instans tilbake på solenergi, men er et fossilt brennstoff, 
et energireservoar ansamlet for mange millioner år siden. Dette reservoaret har 
ligget bundet og ubrukt, helt til den industrielle revolusjonens pionerer viste 
at denne energien i stort omfang og meget raskt kunne frisettes ved bren
ning.13 Siden den tid har industrisamfunnet produsert sin energi ved å brenne 
det som hentes ut av dette reservoaret Ved brenningen avgis en rekke gasser, 
både giftige gasser som karbonmonoksyd (CO) og svoveldioksyd (SOJ og 
potensielt klimaforandrende gasser som karbondioksyd (COJ. Utslippene av 
disse gassene har økt konstant siden den industrielle revolusjon.14 Olje og 
naturgass er andre fossile brensler som avgir de samme gassene ved 
forbrenning. Disse brennstoffene kommer i anvendelse like før århundreskiftet 

Industrialiseringen beror fullstendig på utnyttelse av fossile energibærere, 
og har på 200 år revolusjonert historien: tidobling av befolkningen, enorm 
økning av det stofflige og energimessige kretsløpet, utnyttelse av skjulte 
råvareforekomster, utvikling av nye kjemiske synteser, innsnevring av det 
artsmessige mangfold i naturen og endringer av atmosfærens, verdenshavenes 
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og jordoverflatens kjemiske sammensetning. Maskiner, ikke dyr og planter, 
ble de viktigste midler til å forvandle energi. Kunststoffer og metaller erstatter 
organiske stoffer. Alle restriksjoner knyttet til jordbruksarealet overvinnes: 
landbruket er ikke lenger sentralt for forvandling av energi, det er selv 
industrialisert og avhengig av det fossile energisystemet. Allerede ved 
inngangen til 1800-tallet brukte England så mye kull at det ville krevet 
årsveksten av skog i hele England og Wales om man skulle skapt tilsvarende 
energi med de gamle metodene. Dampmaskinen konverterte kullets varme
energi til mekanisk energi. Man var ikke lenger begrenset av den energi som 
til enhver tid ~noe utvinnes fra biosfæren, men «forsynte seg fra en unik 
skatt, som syntes uuttømmelig». 15 I denne forstand ligger fossile energikilder 
til grunn for all industrialisering. I mer snever betydning brukes imidlertid 
betegnelsen «den industrielle revolusjon» om framveksten av det første 
tekno-økonomiske paradigmet, knyttet til tekstilindustrien. 

England hadde bestemte betingelser for å utvikle industrikapitalisme: 
jordbruket var blitt sterkt markedsorientert allerede før de revolusjonære 
begivenhetene som på 1(500-tallet konsoliderte parlamentets maktposisjon. 
Aristokratiet dominerte parlamentet og kunne holde kongemakten i sjakk. 
Mange aristokratiske jordeiere hadde interesser i protoindustriell næringsvirk
somhet på egen jord, og hadde bånd til handelsborgerskapet, særlig gjennom 
eksporten av ull og ulltekstiler. ~ 

V ed siden av jernindustrien, var bomullsindustrien den sentrale sektoren 
i den industrielle revousjonen. Bomullsindustrien startet som forlagsdrift, der 
entreprenøren fordelte råvarer til husholdningene som fikk ekstrainntekter ved 
å spinne og veve. Den manuelle spinnemaskinen (Spinning Jenny) stimulerte 
denne hjemmeproduksjonen av tekstiler på den britiske landsbygda. Det nye 
ved den industrielle revolusjon på slutten av 1700-talet var konsentrasjonen 
av produksjonen til store fabrikker, og følgelig også urbanisering. 

I en overgangsperiode var vannkraft av betydning som et alternativ til 
dampkrafL Fabrikksystemet hadde sammenheng med anvendelsen av 
vanndrevne spinnemaskiner fra 1780-tallet ,pg framover.16 Produksjonen ble 
anlagt i dalføre med gode elver og stryk, så som i Yorkshire-dalene i England 
og langs elvene i New England I den grad tekstilindustrien benyttet vannhjul 
som basis for drivkraft var den ikke noen stor belastning for miljøet. I andre 
land (som Norge fra 1850-tallet), var vannhjul lenge hovedkilden til drivkraft 
i tekstilindustrien, men i England grep bruken av dampmaskiner om seg. År 
1800 ble halvparten av alle dampmaskiner i England anvendt i gruvedrift, og 
i overkant av 20 prosent i tekstilindustrien. I 1870, derimot, brukte tekstilindu
strien 35 prosent av alle dampproduserte hestekrefter, mot 26 prosent i 
gruvene. Manchester var tekstilindustriens sentrum på 1800-tallet, til tross for 
at byen var dårlig beslått med elvestryk egnet til vannhjul.17 
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I jernindustrien førte suksessive forbedringer i anvendelsen av kull og nye 
valseprosesser til økning av kvalitet og produksjonskapasitet innenfor den 
britiske jernframstillingen. Prisene sank, mens anvendelsen av kull og 
utslippene fra de nye jernverkene økte sterkt 

Den første industrielle revolusjon markerte altså et gjennombrudd i 
anvendelsen av fossile brennstoffer. Forurensning fra kullbrenning økte, men 
dette stanset den verste rovdriften på skogsressursene. I den grad man brukte 
vannhjul og lokaliserte produksjonen spredt, unngikk man energibasert 
forurensning. Men fabrikksystemet økte imidlertid belastningene på arbeids
kraften, noe som skulle slå ut i full blomst da urbaniseringen skjøt fart under 
den andre industrielle revolusjonen. 

Den andre industrielle revolusjon - lokal forurensning av storbyene 

Det virkelige gjennombruddet i den industrielle anvendelsen av kull kom først 
med den andre industrielle revolusjon, der England fortsatt var ledende. Fra 
1830-tallet (se Skjema 1) ble dampmaskinen tilpasset en rekke industrielle 
prosesser. Dermed kunne kullet utnyttes som universell energibærer. 
Sammenkoplingen av nyvinningene innenfor jernproduksjonen og dampmaski
nen la grunnlaget for framveksten av jernbanen. · Både bruken av vogner på 
skinner og selve dampkraften var utviklet i forbindelse med utvinning av kull. 
Utbyggingen av jernbanenettet hadde mye mer vidtfavnende konsekvenser enn 
den første industrielle revolusjon innen bomulls- og jernindustrien. For første 
gang i historien fikk man i innenlandsk ferdsel et transportmiddel som var 
raskere enn hesten. Reisetiden ble dramatisk redusert, tiden omkring i 
distriktene ble koordinert av togtidene, transportkapasiteten Økte kraftig. Kull 
kunne bringes til både husholdninger og fabrikker over hele England. Under 
den engelske kapitalismens gullalder på midten av 1800-tallet var landet 
sentrum for et verdensomspennende nettverk for fordeling av kull, via 
dampbåter og jernbane. Slike nettverk ble senere også bygget opp på basis av 
de andre energikildene (gass, bensin). Fordelingsnettverkene oppstår først 
lokalt, og utvides deretter. Foretakene konsentreres raskt og inngår ofte i 
kartellsamarbeid med hverandre, som eksempelvis de største oljeselskapene, 
i lang tid et kartell av «sju søstre». 

De teknologiske nyvinningene førte til massive økninger av de lokale 
utslippene i de mest industrialiserte og tettest befolkede områdene, først i 
England, og noe senere i de kontinental-europeiske landene som industriali
serte i Englands kjølvann. Allerede i boka Reiser til England og Irland fra 
1835 klaget Alexis de Toqueville over voldsomme forurensningsproblemer i 
Manchester. I boka Hard Times fra 1854 beskriver Charles Dickens et av 
samtidens industristeder under navnet Coketown, en betegnelse Mumford tok 
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opp i sin historiske oversikt over byenes utvikling. Han daterer den til 
perioden 1820-1900, altså perioden for den andre og den tredje industrielle 
revolusjonen. Parallellt til Polanyis analyse av hvordan liberalismen midt på 
1800-tallet forsøkte å gjøre alle produksjonsfaktorer (arbeid, kapital og land) 
til varer,18 viser Mumfords analyse hvordan nedbyggingen av de tidligere 
byenes institusjoner (kommunalt apparat, laug, osv.) førte til fullstendig fravær 
av planlegging nettopp i den tiden da uendelige rekker av arbeidere innvandret 
til byene, henvist til det liberale lønnsforholdets permanente usikkerhet 
arbeide til markedslønn eller sulte. Den liberale kapitalistiske reguleringen 
som preget 1800-tallets utvikling (Skjema 2), skapte «det mest degraderte 
bymiljø verden noen gang hadde sett».19 

De nye storbyene ble skapt rundt de dampdrevne og verdensmarkedsorien

terte fabrikkene. Deres vekst ble påskyndet av jernbanekomplekset fra 1830-
tallet av. Store investeringer i maskiner og fabrikker førte til at entreprenørene 
bestrebet seg på å kutte kostnadene så sterkt som mulig. Kostnadene ved kull 
til dampmaskiner kunne reduseres ved billigere transport, og kull muliggjorde 
regelmessig produksjon uavhengig av variasjoner f.eks. i vannfønngen i elva. 
Etterhvert som kull ble viktigere som energikilde, ble de større fabrikkene 
lokalisert i nærheten av kullfeltene, og langs jernbanelinjene i de nærmeste 
dalførene: Lille-distriktet i Frankrike, Merseburg og Ruhr-områdene i 
Tyskland, Englands svarte belte (den første jernbanen gikk mellom Liverpool 
og Manchester), Allegheny-fjellene og de store innsjøene, samt østkysten av 
USA. Kullgruveområdene var omkranset av tekstilindustri og modemisert 
tungindustri: jernverk, smeltehytter, knivsmeder, glassverk og maskinprodu
senter. Bosetting utviklet seg også langs jernbanelinjene, med industrisentra 
langs de tettest trafikkerte oppsamlingslinjene, og særlig ved jernbaneknute

punktene. Aktiviteten i nettverket av mer desentraliserte gruver, manufakturer, 
kanaler og møller ble gradvis redusert.1'° I denne perioden var forurensning 

hovedsaklig et byproblem. 
Hovedelementene i liberalkapitalismens by var fabrikken, jernbanen og 

slummen. Alle forhold ble underkastet fabrikkens funksjonelle behov. Til 
bomullsindustrien hørte spinnerier og veverier, men også kjemiske fabrikker 
som sørget for farging og bleking. Jernindustrien produserte først maskindeler 
(overgang fra tre til jerndeler i maskiner), og ekspanderte siden kraftig ved å 
produsere for jernbanen. Fabrikkene lå ved elva, for vann trengtes til 
dampmaskinene, samt til avkjøling og farging. Industriavfall ble dumpet i 
elva, som ble den nye industribyens avløp. Alt liv i vannet ble raskt 
forgiftet. 21 Horisonten rundt byene var preget av a'ske, slagghauger, rustent 

skrap og søppel. Giftig røyk skapte et dystert mørke, enten det var i Sheffield, 
Birmingham, Pittsburgh, Essen eller Lille. Regnvannet ble ikke ordentlig 
renset, aske og andre stoffer blåste fra fabrikkene og forurenset jordsmonnet 
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Jernbanen ble lagt rett igjennom byen, og ødela det tradisjonelle gatenettet 
Arbeiderboligene ble oppført kloss inntil fabrikkene, med dårlig ventilasjon 
og lite dagslys. Avfallet ble dumpet rett ut i gata. Personlig hygiene var 
praktisk talt umulig. Presset fra massene av tilstrømmende arbeidere skapte 
mangel på husrom, så kjellere ble også tatt i bruk til overnatting. «Fattigdom
men og fattigdommens miljø skapte organiske modifikasjoner: barna fikle 

engelsk syke grunnet fravær av solskinn, deformeringer av benstruktur og 
organer, feil ved indre sekresjon på grunn av ussel diett, hudsykdommer 
forårsaket av at elementær vaskehygiene var umulig, kopper, tyfus, skar
lagensfeber, halsonder forårsaket av skitt og ekskrementer, tuberkulose, som 
var et resultat av dårlig diett, mangel på sol og overbefolkede rom. Alt dette 
kom i tillegg til yrkessykdommene, som dels også var miljømessige.»22 Selv 
ved århundreskiftet var forholdene så ille at unge menn som hadde vokst opp 
under slike forhold ble avvist av vervingsoffiserene, de var ikke en gang 
brukbare som kanonføde. En del av Edvard Munchs malerier viser at slike 
forhold også rådde i Norge på den tiden. Dødeligheten var skremmende høy 
i byene (Munchs «Syk pike»), og byenes befolkning kunne bare øke takket 
være en jevn strøm av nye innflyttere fra landsbygda. 

Mens Lancashire var det mest typiske industriområdet, var London mest 
berømt for sine smogproblemer. Smog var den folkelige betegnelsen på svart, 
forurenset tåke (smoke-fog).23 London hadde av meteorologiske grunner 
alltid vært utsatt for tåke, men utover på 1800-tallet ble den hyppigere og mer 
skitten. Høydepunktet var på 1890-tallet.24 I 1851, da verdensutstillingen i 
London skulle demonstrere Englands ledende stilling på alle områder, klaget 
mange tilreisende på luften. I 1873 skal fortetninger av røyk og tåke ha tatt 
livet av mange mennesker i byen. London var et handels-, finans-, og 
administrasjonssenter. I utgangspunktet kom forurensningen like mye fra 
kullfyring som fra industrien. Men dampmaskinen betØ<i at kraft kunne 
produseres på stedet, der -det var behov for den. Den førte til at flere 
ind11striaktiviteter også ble flyttet inn i London.25 

Kampen mot utslippene fra kullforbrenningen var den viktigste miljøkam
pen som ble ført i England i det nittende århundre. Allerede i 1819 ble saken 
tatt opp i Parlamentet.26 Etter komite-behandling vedtok man i 1821 en lov 
som ga domstolene rett til å beordre bedrifter til å minske utslippene. 
Parlamentsmedlemmer sc>m representerte interesser i gruveindustrien, 
smelteverkene og maskinindustrien greide imidlertid å unndra sine sektorer fra 
loven. Denne konflikten var et tidlig eksempel både på typiske løsninger og 
frontlinjer i kampen mot røykutslipp i England. 

De velorganiserte industriinteressene i de nye vekstsektorene sto mot en 
løs koalisjon av lokale myndigheter, håndverkere, detaljister, landeiere og 
framstående gentlemen. Både på lokalt og nasjonalt plan lyktes det å få 
gjennom viktige vedtak. Året 1866 ble et høydepunkt med fastsettelse av 
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utslippsbegrensninger som del av den nye hygieneloven. Utslipp av svart røyk 
ble definert som en forbrytelse, og nasjonale og regionale myndigheter fikk 
vidtrekkende myndighet til å forfølge lovbrytere. rT Dette var i grove trekk 
strukturen på de reguleringene som gjaldt røykutslipp de neste nitti årene. 

Både utforming og håndhevelse av den nye loven ble uthult fra første 
stund. I 1875 ble gruver og smelteverk unntatt Til tross for at det fantes 
teknologi som kunne redusere utslippene, ble ikke loven brukt for å stimulere 
bruk av denne. En viktig bakgrunn var den nye konkurransen fra industrien 
i Tyskland og USA. Høyere produktivitet og mindre reguleringer i disse 
landene ble viktige argument for britiske industrieiere i kampen mot 
utslippsbegrensningene. Hensynet til arbeidsplassene og profitten seiret i siste 
omgang. 

Eksemplet med London-tåka viser hvordan miljøproblemer knyttet til en 
periode varer ved gjennom senere perioder. Londontåka var på tilbaketog fra 

rundt århundreskiftet, grunnet gradvis overgang til gass og elektrisitet og mer 
effektiv brenning av kull. Men utbygging av elektrisitetsnettverk gikk tregt i 
England, og langt inn i etterkrigstiden satset man på kull heller enn olje i 
mange sammenhenger. Viktoriatidens londonere var vel vant med smogen og 
dens farer. I etterkrigstiden var disse begivenhetene mer sjeldne. Men i 
desember 1952 ble byen rammet av en katastrofe, da fire tusen mennesker 
døde av tett smog i løpet av få dager. 1952-katastrofen var resultat av en 
vekselvirkning mellom ekstremt ugunstige meteorologiske forhold og utslipp 
som følge av kullfyring: antisyklonsentret i en kald, tørr luftmasse ble 
liggende ubevegelig over byen i flere dager, noe som førte til ekstreme 
konsentrasjoner av svoveldioksyd-partikler fra industri og husholdninger. Tåka 
kom først den 4. desember, fikk en kvelende lukt i løpet av fredag, man ble 
tilskiblet om man forsøkte å gå ut Londonerne holdt seg inne og fyrte mer 
for å holde varmen i mørket og kulda. På lørdag stanset transportsystemet 
opp. Stadig flere fikk respirasjonsvansker og folk døde, etterhvert var ikke 
legevakten i stand til å ta seg av alle dødsfallene. På mandag bedret 
forholdene seg og tirsdag var det over.28 Først denne katastrofen førte til nye 
reguleringer av røykutslippene fra den britiske industrien. 

Den tredje industrielle revolusjon - renere byer, bedre arbeidsmiljø, men 
nye · kilder til forurensning og relokaliseirng av gamle 

Relativt til liberalkapitalismens periode skjer det en opprenskning rundt 
århundreskiftet En rekke faktorer - den nye teknologien som skaper 
el-nettene, arbeiderbevegelsens sosiale mobilisering, framveksten av 

storforetak som uttrykk for en mer organisert kapitalisme og økende 
statsinngrep - førte til at den verste tilskiblingen av storbyene og rovdriften 
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på arbeidskraften ble dempet Men den tredje industrielle revolusjonen preges 
også av den kjemiske industriens framvekst, og denne blir en ny kilde til 
miljøproblemer. Dessuten skal vi se at elektrifiseringen i et videre geografisk 
og historisk perspektiv bare betyr en relokalisering av forurensende utslipp. 

Fram til 1840-tallet hadde England forbud mot eksport av maskineri. Men 
i en bølge av liberaliseringstiltak på den tiden ble både dette forbudet, tollen 
på innførsel av kom og de såkalte navigasjonslovene (som bestemte at 
engelske varer skulle transporteres på engelske skip) opphevet England hadde 
allerede fra 1815 oversvømmet verdensmarlcedet med billige bomullstekstiler, 
og midt på 1800-tallet kom det i tillegg en eksportboom basert på all slags 
jernbanemateriell. Både den unge Amerikanske unionen og de nærmeste 
landene på kontinentet hadde fått i gang noe tekstilindustri, men først med 
importen av engelsk teknologi fra omkring 1850 kom det virkelig fart i 
industrialiseringen. I løpet av de neste tiårene utviklet stålindustrien seg som 
et tillegg til jernindustrien. Utbyggingen av jernbanenettet både i den gamle 
og nye verden skapte en transportrevolusjon som endret den internasjonale 
arbeidsdelingen. Fra slutten av 1870-tallet økte tollbarrierene i sentrumsland
ene igjen, og bak disse murene gjennomførte de store landene importsubstitu
sjon. Englands nærmeste konkurrenter bygget selv ut tekstil-, jern- og 
stålindustri. Englands industrielle forsprang ble således snevret inn. 

Produksjon av soda og andre alkaliske stoffer var forløpere for den 
moderne kjemiske industrien. Alkaliene var viktige som blekemidler i 
tekstilindustrien, som basis for såpe og glass og ingrediens i framstillingen av 
en rekke andre varer. Senere i århundret fikk disse stoffene et mye bredere 
anvendelsesområde. Både stålindustrien, gjødselproduksjonen, papirindustrien, 
sprengstoffindustrien og petroleumsindustrien ble avhengige av soda. På 
begynnelsen av attenhundretallet ble teknologien for produksjon av soda 
endret: i stedet for trevirke som råstoff, tok man i brukt en kombinasjon av 
kull, salt, kalkstein og svovelsyre i den såkalte Leblanc-prosessen.29 Frank
rike var tidligst ute med å benytte denne prosessen, men etter 1820 vokste den 
engelske produksjonen eksplosivt og dominerte verdensmarkedet fram til 
1870-tallet. Produksjonen ble samlet i tre regioner: Glasgow, Merseyside og 
Tyneside. Nærhet til tekstilproduksjon og til kull- og saltressurser var 
avgjørende for lokaliseringen. 

I begynnelsen var sodaproduksjonen sterkt forurensende. Den ga saltsyre 
som slaggstoff, og denne ble sluppet rett ut i luften. All vegetasjon ble 
utryddet i nabolagene rundt. Dette problemet ble dempet fra 1836, da man 
fant ut at kalkstein i skorsteinene absorberte saltsyren. Produksjonen førte 
imidlertid også til enorme mengder kjemisk avfall. Fra industriens synspunkt 
var dette en sløsing med kjemikalier og kostbart fordi avfallet la beslag på 
lagerplass. Fra samfunnets synspunkt var avfallet en stor forurensningstrussel. 
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Utover 1800-tallet var det en parallell bevegelse der industrien forsøkte å 
utnytte avfallet kommersiellt, mens Parlamentet innførte nye reguleringer.30 

Forurensningsproblemene i sodaindustrien ble imidlertid først for alvor 
redusert da Solvay-prosessen kom i bruk fra 1863. Den gjorde det mulig å 
utvinne ammoniakk av avfall fra destilleringen av lysgass fra kull. Ammoni
akk ble i neste omgang ingrediens i en prosess som hadde vann, karbondiok
syd og soda som sluttprodukt, og som krevde mindre energi enn Leblanc-pro
sessen. Denne langt mindre forurensende prosessen ble raskt utbredt i 

Tyskland, mens den britiske industrien reagerte defensivt, på grunn av 
monopolisering og fordi man i stedet ville intensivere utvinningen av klor fra 
Leblanc-prosessen. Slik var Leblanc-prosessen, med sine giftige avfallsstoffer 
og sin energisløsing, fortsatt i bruk helt fram til 1890-tallet. Da ble elektro
lyseteknikker for klorframstilling, som ga langt billigere klor enn Leblanc-pro
sessen, raskt utbredt i USA og Tyskland. I 1920 var Leblanc-produksjonen 
helt oppgitt.31 Miljøproblemer og sløsing med ressurser oppmuntret i dette 
tilfellet til teknologiske innovasjoner som hadde klare fordeler fra et 
miljøsynspunkt. Utbredelsen av innovasjonene var imidlertid sterkest i 
Tyskland og USA, mens England, som hadde det politiske og militære 

hegemoniet, ble liggende etter. 
En annen viktig gren av den kjemiske industrien var produksjon av 

fargestoffer. De første vitenskapelige oppdagelsene her ble gjort i England, 
men Tyskland kom snart til å dominere denne bransjen, blant annet på grunn 
av sitt langt bedre utbygde utdanningsvesen. Produksjon av fargestoffer startet 
med anilin og liknende sammensetninger (alizarin 1873, azo-sammensetning
ene i 1876, indigo i 1897). Industrien omfattet etterhvert også produkter som 
medisiner og parfyme. 

Forgiftning av vannet var et av de viktigste miljøproblemene den kjemiske 
industrien skapte. I 1864 forårsaket entreprenøren Muller-Pack i Basel en 
forgiftningsulykke på grunn av arsenikkutslipp fra anilinproduksjon. Syv 
mennesker i nabolaget viste tegn på alvorlig arsenikkforgiftning. Muller-Pack 
ble rettsforfulgt, og måtte selge fabrikken til Geigy-Merian.32 Som en 
historisk ironi vokste denne bedriften etterhvert til å bli en del av den 
farmasøytiske storforurenseren CIBA-Geigy. Utslippene fra den kjemiske 
industrien i Tyskland og den farmasøytiske industrien i Sveits fortsatte likevel 

å være lite regulert. Elva Rhinen ble den kjemiske industriens kloakk. Også 
dette miljøproblemet varte ved gjennom perioder. Først etter 1970, da et 
alvorlig giftutslipp berøvet store deler av Nederland vannforsyningen og førte 
til omfattende fiskedød, ble det for alvor oppmerksomhet om problemet. 

I England ble vannforurensningen fra industrien møtt med sterkere 
protester. Dette hadde sammenheng med utbredelsen av sportsfisket som 
tidsfordriv blant britiske gentlemen. Organiserte sportsfiskeinteresser greide 
rundt første verdenskrig å få igang omfattende straffetiltak mot vannforurens-

15 



ning. Bedriftene fikk valget mellom enonne bøter eller rensetiltak. Britiske 
borgeres rett til rent vann og tilgang til levende fisk ble stadfestet i lovs fonn 

på 1920-tallet33 

I tillegg til omfattende vannforurensing, førte den kjemiske industrien med 

seg nye trusler mot arbeidsmiljøet. I Tyskland ble det påvist at blærekreft var 
en utbredt sykdom blant arbeidere i anilinindustrien. I fyrstikkindustrien førte 
arbeidet med hvitt fosfor med seg etseskader. I framstillingen av tungmetaller 
var forskjellige forgiftningssymptomer alminnelige. 34 

Først med den tredje industrielle revolusjon begynte olje for alvor å få 
betydning for industrilandenes energisystemer. Olje og gass ble først brukt til 
belysning. England hadde vært først ute. Fram mot midten av 1800-tallet var 
arbeidsdagen i fabrikkene begrenset av dagslyset Fra kull kunne man utvinne 
gass (i samme proses8 som ga koks). Gassbelysning forekom først i 
fabrikklokaler (i London fra 1802, i Manchester fra 1805). Nettverk for 

distribusjon av gass ble anlagt i de store byene, som etterhvert også fikk 
gatebelysning. På landsbygda, derimot, ble belysningen basert på olje 
(parafin). Patent på raffinering av kerosen og lysolje ble tatt ut i 1854. De 
første store oljefeltene ble oppdaget i USA (Pennsylvania) i 1859. Det første 

store oljeselskapet - Standard Oil - ble etablert da Rockefeller slo sammen 
alle produsentene i Pennsylvania i 1870, og Standard Oil etablerte sin trust i 
1880. Hovedanvendelsen for olje var i denne perioden belysning. Standard Oil 
bygget opp et internasjonalt distribusjonsnett, og skapte etterspørsel - blant 

annet i Østen - ved å dele ut gratis lamper. 
Den profesjonelle oppfinneren Edison utviklet elektrisiteten og etablerte 

General Electric i 1878. Den første elektrisitetsstasjonen med tilknyttet 
nettverk ble etablert i New York i 1881 og ga lys til kontorene på Wall Street 
Elektrisitetsnettverk ble raskt en overlegen konkurrent til gass i byene, og etter 
ytterligere innovasjoner (høyspenning), viste elektrisiteten seg rimeligere å 

transportere enn alternativene.35 Det 20. århundre ble således preget av at 
elektrisiteten i Vesten koblet by og land sammen. 

Elektrisiteten produseres ved forbrenning av enten kull eller olje. 

Elektrisitetsnett muliggjorde transport av hydraulisk energi. Utbredelse av 
el-nett fikk stor betydning for fabrikksystemet. Innen tekstilindustrien måtte 
en sentral dampmaskin drive mange maskiner. Men i jernindustri og annen 

verkstedsindustri var arbeidsprosessene ofte av forskjelligartet karakter og 
krevde diverse dampmaskiner av forskjellig slØrrelse. Ofte ble kapasiteten 
dårlig utnyttet, dampmaskinene krevde mye arbeid (både skuffing av kull og 
vedlikehold), bråkte og spydde ut eksos samt kullslØv. Elektrisiteten forvandlet 
fabrikkene. Motorer kunne kobles til redskapene, og redskapene kunne 
beveges dit jobben skulle gjøres. Det ble slutt på «jungelen av stag og belter 
som hadde vært typisk for maskinrommene siden 1770-tallets vannmøller, og 
som hadde vært en trussel for sikkerheten, et hinder for bevegelse, en kilde 
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til sammenbrudd og et energisluk.»36 Elektrisiteten muliggjorde også en ny 
desentralisering og fleksibilitet De nye teknologiene i den første og den andre 
revolusjonen kunne bare brukes i stor skala, og stimulerte derfor konsentra
sjon. Nå ble kapitalintensiv virksomhet konsentrert i fabrikkene, mens mindre 
verksteder kunne gjøre arbeidsintensive aktiviteter med lette elektriske 
redskaper. Landes understreker at den symbiotiske framveksten av elektrisk 
kraft og elektromotorer var like revolusjonerende som koblingen mellom 
dampmaskiner og tekstilmaskineri i den første industrielle revolusjonen.37 De 
stØrste foretakene utviklet nye organisasjonsformer, som vertikal integrasjon 
og profesjonell, hierarkisert bedriftsledelse. Store selskaper som General 
Electric kombinerte elektrisitetsgenerering og distribusjon med produksjon av 
elektriske artikler. Med sine enorme kapitalbehov måtte de store elektrofore
takene koble seg til finansfolk, slik at denne industrien ble idealtypen på 
«finanskapitalen» som de marxistiske økonomene (bl. a. Rudolf Hilferding) 
la slik vekt på rundt århundreskiftet. 

Dampmaskinens betydning ble gradvis redusert Siemens utviklet den 
første elektriske jernbanen i 1878. Særlig utviklingen av vekselstrømmotoren 
(Tesla 1894) var et framskritt Lokal forurensning i storbyene ble antakelig 
redusert Kull var en av kildene til elektrisitet, men brenningen skjedde 
konsentrert i stØrre kraftverk, hvis lokalisering ikke førte til så stor forurens
ning i bykjernene. Graden av forbedring av lokalmiljøet avhang også av hvor 
mye av husholdningenes energibehov til oppvarming som fortsatt var basert 
på kull. Elektristetsprisen utviklet seg snart gunstigere enn kullprisen.38 Men 
elektrisiteten muliggjorde også tung kjemisk og metallurgisk industri, og disse 
betØd ny forurensning, som vist ovenfor. 

Tilskitningen og helseproblemene i 1800-tallets Coketowns skapte en 
reaksjon. Polanyi viste hvordan den liberale kapitalismen forsøkte å gjøre 
arbeidet til en vare hvis pris fluktuerte i tråd med markedsmekanismen, 
likegyldig om arbeiderne måtte sulte. Dette skapte en protestbevegelse som 
han kalte arbeidets selvforsvar. Fram mot århundreskiftet mobiliserte 
arbeiderbevegelsen innen de europeiske nasjonalstatene med krav om 
demokrati, almen stemmerett og forbedring av arbeidsforholdene. V i skal ikke 
her gå inn på de nasjonale variantene, men påpeke at man samtidig innenfor 
de utviklede kapitalistiske landene hadde en bevegelse for offentlig hygiene. 
Staten sørget gjennom kommunene for å bygge ut infrastruktllr som 
vanntilførsel, avløpssystemer og offentlig søppeltØmming. Nye ideer om 
byplanlegging la vekt på byparker som hygieniske «lunger» i bykjernen. 39 

De nye industrisektorene var medvirkende her: tidligere tiders gassbelysning 
og dampmaskiner ble erstattet av elektrisk energi. Lettere metaller som 
aluminium, magnesium og kopper, samt syntetiske materialer som gummi, 
bakelitt og plastikk, ble etterhvert anvendt i egne baderom, og i nye produkter 
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som telefon, bil og radio. Den moderne storbyen fikk en undergrunn som 
rommet både offentlig transport og avløpssystemer. 

Mobiliseringen for bedre arbeidsmiljø ga også resultater: først fikk 
arbeiderne masker til beskyttelse fra støv og gasser, derpå fikk de egne 
kantiner så de skulle slippe å spise i fabrikklokalet. Arbeidsforholdene til 
svakere grupper, kvinner og barn, ble først regulert. Man viste etterhvert mer 
omtanke for plasseringen og planleggingen av fabrikken, og la vekt på bedre 
opplysning og ventilasjon. Man forsøkte å reorganisere produksjonsprosessene, 
og erstattet giftige stoffer med mindre giftige. 

De nevnte endringene fikk ikke umiddelbart betydning for kullets 

dominans som energikilde. Pr. 1885 var kull blitt like viktig som trekull og 
ved i USAs energiforbruk. Pr. 1900, var 71,4 prosent av energien basert på 
kull, 21 prosent på tre, og bare 1,4 prosent på olje.40 Ved overgangen fra det 
tredje til det fjerde teknologiske paradigmet (Tabell 1) gjorde olje seg for 
første gang gjeldende som en alternativ primærenergikilde i forhold til kull. 
Denne utviklingen startet i USA. I 1900 og 1901 oppdaget man store nye 
oljeforekomster i Texas og California, men den nye råoljen var uegnet for 
raffinering til lysolje. F1ere unge oljeselskaper begynte aggressivt å markeds
føre olje som drivstoff, i konkurranse med kull. 

En ulempe ved kull var høye transportkostnader, mens olje var billigere 

å frakte ved hjelp av rørledninger og oljetankere. Olje slo fort igjennom i de 
regionene der oljekildene fantes, de områdene som senere er kalt for The 

Sunbelt (fra Texas vestover til California). Olje kunne også erstatte kull med 
småjusteringer. Først gikk deler av jernbanen over til olje, senere marinen og 
store deler av handelsflåten. Like før 1. verdenskrig la den engelske marinen 
om fra kull til olje, og nettopp på den tiden begynte den engelske regjeringen 
å involvere seg i det internasjonale oljemarkedet 

Gjennom de første tiårene av vårt århundre ekspanderte energikonsumet 
i USA i seg selv kraftig, så de to energikildene (kull og olje) var ikke alltid 
i konkurranse. I motsetning til de eldre industriområdene i Nordøst, nært opp 
mot kullforekomstene (Appalachian-fjellene), hadde industrialiseringen i Vest 

og Sørvest, som startet på den tiden, nær tilknytning til petroleum. Økonom
iske hensyn spilte en hovedrolle som drivkraft bak oljens økende andel av 
energikonsumet Men det ble også påpekt at oljen ikke skapte plagsom røyk 

og støv.41 Oljeselskapene symboliserte de nye prinsippene om vertikal 
integrasjon, de var internasjonalt aktive, og forbedret stadig sine produkter og 
service. Dette ble kraftig forsterket fra tiden omkring 1. verdenskrig, da 
bilindustrien for alvor begynte å utvikle seg. Dette er tema i neste avsnitt 
Eksplosjonsmotoren (1876), drevet av bensin, ble av fikk stor betydning for 
oljeindustrien. Dieselmotoren (1898) brukte enda billigere drivstoff, og fikk 
innpass i fastmonterte drivverk samt i tungtransport, først i jernbanen. Lettere 
transport ble basert på eksplosjonsmotoren, som var mye lettere enn 
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dampmaskinen. Denned var landtransporten frigjort fra det nettverk av spor 
som jernbanen var avhengig av.42 Som følge av bilens gjennombrudd i USA, 
overgikk bensinsalget der allerede i 1911 salget av parafin til belysning. 

Perioden 1880-1939 er preget av betydelige forskjeller i utviklingen innen 
de største industrilandene. Når det gjelder teknologisk utvikling, viste det seg 
at England ikke var i stand til å følge opp innenfor de nye sektorene, 
elektro-teknisk og kjemisk industri. Som vi har sett, sto Tyskland sterkest i 
kjemi (organisk kjemi), og USA sterkest i elektro-teknisk produksjon. Også 
selve reguleringen av kapitalismen varierte sterkt: Mens England i mange 
henseende sto fast på den liberale kapitalismens prinsipper, var den tyske 
kapitalismen sterkere preget av statsinngrep, og den amerikanske kapitalismen 
av såkalt organisert kapitalisme i forholdet mellom foretakene.43 I alle land 
var imidlertid de store enhetene innen stålindustri og kjemisk industri av 
betydning. Offentlig etterspørsel var avgjørende: staten sto for utbygging av 
infrastruktur, og fram mot 1. verdenskrig var det også betydelig opprustning, 
blant annet et rustningskappløp mellom den engelske og tyske marinen. Som 
vi har påpekt var perioden preget av at mange byer ble renere, men dette var 
primært en relokalisering av forurensningene. Retrospektive analyser av 
konsentrasjonen av klimagassen C02 i atmosfæren tyder på at denne begynte 
å øke fra århundreskiftet 44 

Første verdenskrig innebar i mange henseende forurensning: den betød et 
gjennombrudd for kjemisk krigføring, og etterlot seg minefelter over hele 
Europa. Etter krigen var de europeiske landene hemmet av stor uorden, ikke 
minst finansielt og i spørsmålet om krigserstatninger. USA opplevde derimot, 
som vi skal se, starten på den fjerde industrielle revolusjonen, som først skulle 
nå Europa etter 2. verdenskrig. 

Miljøproblemer under fordismen • biler og olje 

Olje og elektrisitet var av betydning allerede i oppsvingsfasen før 1. 
verdenskrig. Men i denne fasen var ikke det private konsumet av særlig stor 
betydning for industriens utvikling. Gjennom fasen fra slutten av første 
verdenskrig og over i etterkrigstiden ble USA foregangslandet for et nytt 

industrielt masseproduksjon/massekonsumkompleks. Basert på middelklasse
konsum preget dette komplekset utviklingen allerede på 20-tallet i USA, men 
det fikle et alvorlig tilbakeslag i den store depresjonen ' etter børskrakket i 
1929. Først med New Deal og egentlig så sent som med 2. verdenskrig fikle 
det en virkelig ny oppblomstring. Fram til 1945 var verdensøkonomien 
fragmentert som følge av krig og proteksjonisme, så disse prinsippene ble ikke 
egentlig spredd til andre land. Dette skjedde først i ly av den kalde krigen fra 
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1946/47. Først da erobret den amerikanske livsstilen - basert på privatbilisme 
og andre varige forbruksgoder - verden. 

Masseproduksjonen bygget særlig på samlebåndsproduksjon som senket 
kostnadene pr. produsert enhet radikalt. Biler og andre varige forbruksgoder 
kunne produseres til en mye lavere pris enn tidligere. Massekonsumet bygget 
på institusjonelle innovasjoner som kollektive lønnsavtaler der lønningene 
vokste i takt med produktiviteten i industrien, et kredittmarked for husholdnin
ger og utviklingen av statlige styringsmidler for å motvirke svikt i etterspørs
elen. Fordisme er en utbredt betegnelse på denne formen for organisering av 
produksjon og samfunn.45 

I løpet av 1950-tallet overtok olje den dominerende rollen i USAs samlede 
energikonsum. I 1940 utgjorde kull 50 og olje 30 prosent, i 1950 lå begge på 
36 prosent og på 60- og 70-tallet var kull omkring 20 prosent og olje oppe i 
ca 45 prosent46 Prisen på olje ble holdt lav på grunn av økningen i produk
sjonskapasitet i Midt-Østen, USA og Latin-Amerika, samt gjennom · den 
institusjonelle innflytelsen fra kartellet av store oljeselskaper (seks av de 
såkalte «sju søstre» var amerikanske), dels i vekselviikning med den nå 
internasjonalt dominerende Nord-Amerikanske staten. Samme trend som i 
USA gjorde seg gjeldende med en viss forsinkelse på verdensplan. Den 
prosentvise fordeling kull/olje/naturgass/vannkraft utviklet seg som følger: 
1940: 74(}1)/2,5/1,2; 1950: 61(27/10/1,6; 1960: 50/33/15/2,l; 1970: 31/46/21/-
2).47 Men industrien har foreløpig i det 20. århundre vært mer avhengig av 
kull enn disse tallene tyder på, for de øvrige energikilder brukes i stor grad 
i forbindelse med transport og privat konsum.48 I industrien i OECD-landene, 
som forbruker noe mer energi enn transportsektoren, er kull nesten like viktig 
som olje for energitilførselen.49 

Økningen i oljeforbruket hadde framfor alt sammenheng med utbredelsen 
av bilismen. Mens kullfyring og dampmaskiner hadde skapt sine smogproble
mer, var det områdene i Sør-California, det mest utviklede området av 
Sunbelt, som først fikk merke smogproblemene som følge av at all transport 
ble gjort avhengig av privatbiler (Los Angeles, for eksempel, la ned sitt 
trikkesystem). Dette var gullalderen for bilindustrien. Fra midt på 50-tallet, 
samtidig med rock'n'roll-musikken, rullet dollarglisene av samlebåndene til de 
tre store i Detroit (Ford, GM, Chrysler): Blytunge statussymboler av stål, 
nikkel og krom, med grandiose og totalt ufunksjonelle forsiringer i form av 
finner og lykter inspirert av den kalde krigens jetfly, bomber og raketter. 
Disse bilene var i mange henseende en sikkerhetsrisiko for førere og 
passasjerer, og de overdimensjonerte men ellers umoderne motorene var 
forurensningskilder av dimensjoner. 

Spredningen av de amerikanske produksjons- og konsumnormene til 
Vest-Europa ble bakgrunnen for den økonomiske «gullalderen» i den vestlige 
verden mellom 1945 og begynnelsen av 1970-tallet. Den økonomiske 

20 



veksttakten savnet sidestykke i nyere historie, og den krevde stadig økt innsats 
av energi og materialer. Oljen spilte en hovedrolle både som drivstoff for 
biler, fly og skipsfart, og som innsatsfaktor i den stadig voksende petrokjem
iske industrien. I perioden mellom 1950 og 1986 økte verdens samlede bilpark 
fra 53 millioner kjøretøy til 386 millioner kjørelØy. Spredningen av fordismen 
gjenspeiles i USAs synkende andel av bilparken. I 1950 var denne på omkring 
75 prosent, mens den på åttitallet er nede på 35 prosent. USA har imidlertid 
beholdt en overlegen ledelse i innbyggere pr. bil. I 1986 hadde USA 1,8 
innbyggere pr. bil, mens Vest-Europa lå på 2,8 og Japan på 4,2. 135 millioner 
av verdens kjøretøy finnes i USA, med Vest-Europa på annenplass med 125 
millioner og Japan på tredje plass med 29 millioner.~ På verdensbasis har 
forbruket av bensin til personbiler steget bratt og sammenhengende, fra drøyt 
40 milliarder gallons i 1950 til drøyt 200 milliarder gallons i 1980. Depresjo
nen på begynnelsen av 80-tallet ser ut til å ha forårsaket en midl€?rtidig 
utflating av denne vekstraten som igjen stiger fra 1986. I 1985 utgjorde 
transportsektoren 65 prosent av forbruket av olje i USA, 44 prosent av . 
Vest-Europas oljeforbruk, 35 prosent av forbruket i Japan og 49 prosent av 
forbruket i den tredje verden.51 Parallellt med veksten i bilproduksjonen og 
produksjonen av varige konsumgoder ble naturfibre og andre naturprodukter 
som gummi og lær erstattet av rimelige, oljebaserte produkter. 

Vest-Tyskland var et av de landene som hadde sterkest økonomisk vekst 
i denne perioden. Mellom 1960 og 1973 steg forbruket av energi, sement og 
veitransporttjenester proporsjonalt med den raske økningen av nasjonalproduk
tet, det ble således nesten fordoblet.52 Når det gjelder OECD-landene, lå 
etterspørselselastisiteten for energi i forhold til BNP-vekst på over 1 for 
perioden 1951-1973, men med store individuelle variasjoner for de enkelte 
land.53 Den sterke veksten førte slik med seg en like sterk økning i anvendel
sen av energi basert på fossile brensler. Dette førte til økte miljøproblemer på 
alle nivåer, fra lokalt til globalt. 

To av de viktigste miljøProblemene som den fordistiske vekstfasen har 
stimulert, er forurensning fra sur nedbør og trusselen om globale klimaendrin
ger gjennom den såkalte drivhuseffekten. Når vi i det følgende bare 
kommenterer disse to, innebærer ikke det noen nedvurering av de mange 
andre lokale og globale problemer som er tilknyttet utbredelsen av fordismen: 
problemer som havforurensning, nedbrytingen av ozon-laget og massive smog
og ~annforgifblingsproblemer er bare utelatt av plasshensyn. 

Vi skal primært behandle drivhuseffekten, men før denne for alvor ble 
oppdaget på 80-tallet, var problemet med sur nedbør det viktigste symptomet 
på at miljøproblemene rammet stØrre geografiske områder. Sur nedbør i 
Europa og USA er intimt knyttet til både transport- og energisektoren. Mens 
svovelutslippene fra kull- og oljekraftverk lar seg fjerne ved avanserte 
rensemetoder, ser det ut til å være vanskeligere å kvitte seg med nitrogenut-
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slippene fra biler. Skogsdød og fiskedød er den umiddelbare bakgrunnen for 
de begrensningsavtalene som nå forhandles fram. Det kan imidlertid se ut til 
at det er vanskelig å få til de reduksjonene som trengs for å gi naturen en 
sjanse. Mens man i forhandlinger i regi av FNs økonomiske kommisjon for 
Europa arbeider med reduksjoner opp mot (i() prosent, hevder økologer at det 
egentlig trengs reduksjoner på 90 prosent 54 Det kan med andre ord se ut til 

at det internasjonale samarbeidet utvikler seg langsommere enn det som er 
nødvendig for å styre unna en ytterligere økning av miljøproblemene. Sur 
nedbør er et internasjonalt problem, men drivhuseffekten er et globalt 
problem. 

Drivhuseffekten - et globalt problem 

Siden midten av 80-tallet har den såkalte drivhuseffekten tiltrukket seg stØrst 
oppmerksomhet i den internasjonale debatten. Selve betegnelsen bygger på en 
analogi. Glasset i et alminnelig drivhus slipper kortbølget lys inn, men holder 
på langbølgede varmestråler. Resultatet blir en oppvarming av drivhuset 

Gasser som karbondioksyd og metan og klorfluorkarboner har en analog 
virkning på jordkloden ved at de slipper lys inn, men ikke varme ut En 

økning i konsentrasjonen av slike gasser, for eksempel fra forbrenning av 
fossilt brensel, vil teoretisk øke temperaturen på jorda. 

Erkjennelsen av at en slik mekanisme kan påvirke det globale klimaet er 
på ingen måte ny. Den britiske forskeren John Tyndall var allerede i 1863 
oppmerksom på at denne effekten kunne tenkes å gjøre seg gjeldende for 
kloden som helhet. I artikkelen «On Radiation through the Earth' s Atmos
phere» advarte han mot klimaendringer som kunne følge økningen i utslipp 
av gasser fra forbrenning av kull.55 Problemstillingen var også framme på 
1970-tallet, men i denne perioden fryktet man også en motsatt mulighet, 
nemlig at partikkelforurensning kunne forårsake en global nedkjøling.56 

Det var først på 1980-tallet at antakelsen om en langsiktig økning av 
innholdet av karbondioksyd, som er den viktigste klimagassen, i atmosfæren 

kunne verifiseres ved hjelp av målinger. Analyser av luftlommer i store 
ismasser kunne fortelle at innholdet av karobondioksyd hadde vært noenlunde 
stabilt fra fjortenhundretallet til århundreskiftet, med en svak økning i tiden 
etter den industrielle revolusjon. Fra århundreskiftet fram til ca. 1950 økte 
konsentrasjonen med omkring 10 prosent, mens man fra begynnelsen av 
1950-tallet til 1984 kunne fastslå en økning på rundt 15 prosent57 Klorfluor
karboner (KFK.) fra spraybokser og plastproduksjon har også vært i fokus som 
en viktig klimagass. I det siste har imidlertid usikkerheten om disse gassenes 
bidrag til drivhuseffekten økt radikalt. Derfor blir ikke disse utslippene 
behandlet her. I den opprinnelige rapporten fra FNs klimapanel IPCC, ble 
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karbondioksyd, KFK-gasser og metan tilskrevet henholdsvis 59, 26 og 9 
prosent av ansvaret for oppvarmingen. Den nye usikkerheten om KFK-gass
enes bidrag øker dermed først og fremst karbondioksydens betydning som 
klimagass. 

På bakgrunn av disse opplysningene er det dekning for å påstå at det har 
vært en sterk økning av de samlede utslippene av klimagasser i samme 
periode som den fordistiske vekstmodellen med billig olje som nøkkelfaktor 
fordypes i USA og spres til Vest-Europa. Utslippene av klimagassen 
karbondioksyd fra industri og energiproduksjon ble fordoblet mellom 1950 og 
1966, og vil igjen fordobles en gang på 90-tallet.58 Den geografiske fordelin

gen av utslippene er helt klar. USA ligger på topp med sine 230 millioner 
innbyggere og er ansvarlig for den samme mengden utslipp av klimagasser 
som en befolkning på nesten 4 milliarder i den tredje verden. Sovjet og 
Vest-Europa følger på de neste plassene. G7-gruppen, de sju største 
industrilandene (USA, Canada, Japan, England, Frankrike, Italia og Tyskland), 
med 12 % av verdens befolkning, står for 40 % av verdens energiforbruk og 
for 44 % av verdens C02-utslipp.59 I 1986 var USAs C02-utslipp pr. 
innbygger pr. år på 20 tonn, Australia lå på 15,5, England på 11,8, Vest-Tysk
land på 11,7 og Frankrike på 7. Østblokklandene lå også relativt høyt: 22,4 
i Øst-Tyskland, 13,3 i Sovjet og 12,8 i Polen. Folkerike land som Kina (2,4 
tonn) og India (0,7 tonn) hadde mye lavere utslipp.60 Hvis for eksempel India . 
og Kina skulle slippe ut den samme mengden karbondioksyd pr. innbygger 
som USA, ville de globale utslippene tredobles.61 

Intens forskning på 80-tallet har ført til en viss grad av enighet om graden 
av global oppvarming ved ulike scenarier. Konsekvensene av oppvarmingeQ 
er imidlertid temmelig usikre. FNs klimapanel IPCC har vurdert de klimatiske 

konsekvensene av et «business as usual»-scenario der utslippet av klorfluor
karboner reduseres kraftig mens utslippene av karbondioksyd øker både på 
grunn av økonomisk vekst og befolkningsvekst I scenariet innebygges en 
reduksjon av karbonintensiteten fra 16,3 tonn pr. gigajoule i 1985 til 15,5 tonn 
pr. gigajoule i år 2025, og en tilsvarende økning av intensiteten i den tredje 
verden fra 14,2 til 15,6. Den globale temperaturøkningen pr. tiår blir i dette 
scenariet anslått til 0,3 grader. I år 2030, da konsentrasjonene av klimagasser 
har blitt fordoblet i forhold til førindustrielt nivå, tilsier dette en stigning i 
havnivået på ca. 20 cm på grunn av smeltende arktisk is. Ved slutten av neste 
århundre vil man kunne få en stigning i havnivået på 65 cm. Usikkerhetsmar

ginen ligger mellom 30 og 100 cm.62 

Økninger av havnivået i en slik stØrrelsesorden kan føre til store globale 

problemer. Nesten en tredjedel av jordas befolkning bor innenfor en avstand 
på 60 kilometer fra havet I Egypt ville 12-15 prosent av den dyrkbare jorda 
bli oversvømmet, Bangladesh ville få en reduksjon på 14 prosent av det 
samme arealet 63 Viktige fiskebestander kan bli skadet Temperaturøkningen 
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kan føre til at viktige områder for matproduksjon i USA, Europa og Sovjet 
tørker ut Det er usikkert om produksjonsøkninger i andre landområder kan 

tenkes å kompensere for en slik regional uttørring. Klimaendringer kan 

dessuten føre til økninger i utbredelsen av plantesykdommer, som igjen skader 

matproduksjonen. 

Vurderingen av både drivhuseffekten og problemene med sur nedbør har 

godtgjort den intime sammenhengen mellom globaliseringen av miljøproblem

ene og fordismens forserte utnyttelse av fossile brensler. Etter at utviklingen 

under den tredje industrielle revolusjon hadde renset opp industribyene, ble 
disse fra 1930-tallet og framover igjen tilskitnet av bilismen, som også førte 

til en helt ny infrastruktur av bilveier presset ned over eldre infrastruktur. 
Samtidig flyttet store deler av middelklassen ut i forstedene, hvis vekst var 
betydelig, og økte utslippene ved å kjøre bil til jobben i bykjernen hver dag. 
Men viktigere ble de globale miljøproblemene, som ikke direkte var knyttet 

til mørke, støv og skitt i bestemte byer, men mer usynlige, knyttet til stråling, 
forsuring og klimaendringer, med faretruende langsiktige konsekvenser. 

De fleste vurderinger av miljøproblemer i framtiden tar en fortsatt kopling 

mellom energiforbruk og økonomisk vekst som en forutsetning, selv om man 

legger inn antakelser om energiøkonomisering og forflytning av energiproduk
sjon til renere energikilder som naturgass, vindkraft og solkraft. 

De globale miljøproblemene og dagens utviklingstendenser 

Utviklingen mellom 1945 og 1973 var en verdensøkonomisk oppsvingsfase 
i den vestlige verden, en fase preget av samspill og gode sirkler i forholdet 

mellom teknoøkonomisk paradigme og sosioøkonomisk struktur. Men de 
institusjonelle mekanismene blir etter hvert til tregheter som skaper problemer 

og konflikter i overgangen fra ett teknoøkonomisk paradigme til et nytt. Den 
økonomiske nedgangsfasen i verdensøkonomien fra 1970-tallet og framover 

preges således av økende gnisninger og onde sirkler i dette samspillet Men 

i denne situasjonen kan man samtidig spore konturene av et nytt teknoøko

nomisk paradigme. I det følgende skal vi først antyde noen særtrekk ved dette 

paradigmet og særlig diskutere påstandene om at det bryter opp den nære 

koplingen mellom energiforbruk og investeringer som preget den fordistiske 
vekstfasen. Deretter skal vi drøfte hvilken rolle institusjonelle forhold som 

statlig styring og internasjonal koordinering spiller i denne sammenhengen. 
Krisetendensene i den fordistiske modellen slo ut tidlig på 1970-tallet. 

Oljeprisøkningene var et aspekt ved denne krisen. Energikrisen på 70-tallet 
dreide seg mer om økonomi og verdenspolitikk enn om ressursknapphet. På 

kort tid skiftet USA om fra å være en viktig eksportør til å bli en tung 
importør av olje. I forbindelse med Suez-krisen i 1956 hadde Araberlandene · 
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ingen mulighet for å påvirke oljeprisen, da kunne USA motvirke enhver 
arabisk reduksjon ved å ta i bruk noe av sin overskuddskapasitet. USAs 
oljeimport (i prosent av totalt konsum av råolje og petroleumsprodukter), lå 
da på 16,5, importen fra OPEC var 13,4 prosent. Men disse prosentene økte 
til henholdsvis 35,8/22 i 1975 og 46,5/33,6 i 1979.64 I 1973 førte således 
krigen mellom Israel og Egypt til at kartellet av oljeproduserende land, OPEC, 
var i stand til å skru opp oljeprisen fra 2,5 til 20 dollar pr. fat. Etter den 
iranske revolusjonen i 1979 økte oljeprisen til 40 dollar pr. fat (det såkalte 
«OPEC 2», det andre oljeprissjokket). Men _fra midt på 1980-tallet økte 
uenigheten mellom OPEC-landene, og dessuten gjorde flere uavhengige 
produsentland seg gjeldende utenfor kartellet Da hadde USA også redusert 
sin sårbarhet når det gjaldt oljeimport (de nevnte prosenter var da 27,2/11,6.) 
Oljeprisen var nede på 15 dollar pr. fat i 1986, hvilket i reale termer var 
nivået fra før oljekrisen i 1973. Dette hadde sammenheng med at andre 
energikilder ble mer attraktive etter oljekrisen: heller enn å øke oljekonsumet, 
økte man bruken av kull, naturgass, kjernekraft og vannkraft.65 

Under oljekrisen på 1970-tallet fryktet mange at verdens energiressurser 
var i ferd med å bli uttømt. Denne frykten var knapt berettiget. Jordas 
kullressurser er enorme. De vil vare i flere hundre år. Etter olje er kull, som 
vi har sett, fortsatt verdens nest viktigste energikilde, og det er særlig viktig 
for industrien i USA, SUS, Kina og England. Kullkraftverk er fortsatt et 
alternativ til olje, når oljeprisen igjen begynner å stige. Bruken av kull vil 
særlig vokse i de land i den tredje verden som har kullforekomster.66 

Problemet er imidlertid den forurensningen vi allerede har drøftet, framfor alt 
C02-utslippene. Teknologi for rensing av CO- og S02-utslipp er allerede 
utviklet og vil antakelig stå sentralt i et nytt teknoøkonomisk paradigme. 

De oljeressurser man i dag kjenner vil holde i over 30 år med dagens 
konsum. For å vurdere framtidig oljetilførsel må man legge til de ressurser 
som kan antas oppdaget. Her strides ekspertene. Et relativt pessimistisk anslag 
kommer til at oljen vil holde i 100 år til. Men prisen vil etterhvert stige og 
konsumet sy~e. Olje kan også utvinnes fra ressurser som i dag vanligvis ikke 
brukes (Sør-Afrika har under olje-blokaden utvunnet olje fra kull). I visse 
anvendelser kan olje dessuten erstattes av kull eller andre energibærere, man 
kan eksempelvis kutte ut oljedrevne elektrisitetsverk og bruke kull istedet 
Oljen vil da konsenteres i anvendelser der den ikke kan erstattes, nemlig som 
drivstoff i transport, til smøring og i andre ledd av petroleumsindustrien. Som 
vi skal komme tilbake til, vil de økte forurensningsproblemene forsterke 
presset for utvikling av elektriske biler for lettere lokal transport. 

Naturgassreservene regnes å være omlag like store som oljereservene. 
Med dagens konsum kan de vare i 200 år til. Vannkraft og kjernekraft utgjør 
bare små andeler av verdens energikonsum, i dag henholdsvis 7 og 4,5 
prosent. Noen land har imidlertid gjort seg sterkt avhengig av atomkraft. 75 
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prosent av Frankrikes elektrisitet skapes av atomkraft.67 Uten teknologiske 
gjennombrudd i produksjonen av fusjonsenergi, som fremdeles befinner seg 

på et tidlig eksperimentstadiwn, vil verdens energitilførsel i overskuelig 
framtid fortsatt være.basert på fossile brensler. Spørsmålet er så om dagens 
teknologiutvikling åpner muligheter for å redusere bruken av fossile brensler, 
og for å redusere noen av utslippene de fører til. 

Mens USA i gullalderen var eneste kilde til nye teknologier, er forsk
ningsfronten i dag spredt på en rekke land. Mellom de sterkeste industriland
ene foregår et restruktureringskappløp der satsing på nye nøkkelteknologier 
inngår som et viktig våpen.68 Som Skjema 1 antydet, fører denne 

konkurranseprosessen i retning av et nytt teknoøkonomisk paradigme, med 
mikrochips (hukommelsesbrikker) som nøkkelfaktorer og telekommunikasjon 

som bærende sektor. Chips er kalt 1980- og 90-tallets råolje: sett i lys av 
brikkenes stadig økende ytelser er prisen synkende. Telekommunikasjonsutstyr 
danner basis for en ny infrastruktur i det framvoksende informasjonssamfun
net; det vil utgjøre et nervesystem med samme betydning som motorveier og 
flyruter i fordismens periode. Andre produktområder innen mikroelektronikken 
er femte generasjons datamaskiner, tredje generasjons industriroboter 
(intelligente sådanne, med evne til å se og føle overflater), datamaskinbasert 
design og utvikling av programvare. 

Disse nye teknologiene kan løse opp en del av flaskehalsene og problem
ene i det fordistiske produksjonskomplekset: en mikroprosessor muliggjør 

automatisering, noe som kan redusere behovet for arbeidskraft og lette presset 
på lønnsomheten. Mikroelektronikken sparer energi ved å erstatte mange 
mekaniske deler. Reparasjoner skjer raskere gjennom at hele moduler 
simpelthen byttes ut Mange nye systemer kan diagnostisere og reparere seg 

selv. Både bioteknologi og mikroelektronikk gjør det mulig å spare inn på 
råmaterialer. Slik elnettene førte til økende fleksibilitet sammenliknet med 
produksjon basert på dampmaskinener, overvinner mikroelektipnikken 
stivhetene i det kompliserte oppsett av spesialmaskiner som fordismen krevde 
for å produsere lange serier ensartede produkter. Nå kan roboter reprogram
meres, design kan raskt revideres via CAD/CAM (datamaskinbasert design og 
produksjon), markedsinformasjon blir raskt tilgjengelig via telekommunika
sjonsnettverket. Noen hevder således at den nye fleksible spesialiseringen vil 
føre til en desentralisering som reduserer sammenstimlingen av mennesker i 
bykjernene, gjør byene mindre forurenset og i det hele tatt mindre viktige. 69 

Hvorom enn dette er, ved å spare energi og råmaterialer vil de nye produk-. 
sjonsprosessene være mer miljøvennlige enn de fordistiske. Perez konkluderer 

med at hovedtendensen i det nye paradigmet er informasjonsintensitet heller 
enn energi- og råvareintensitet.70 

Utviklingen av dette nye teknoøkonomiske paradigmet er kommet lengst 
i Japan. Freeman hevder at Japan i løpet av etterkrigstiden har utviklet et 
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teknologisk forsprang i forhold til resten av den første verden. Mens foretak 
i Vest-Europa imiterte USA på 1950- og 1960-tallet. imiterer både vest-euro
peiske og amerikanske foretak nå japanerne, som på sin side anser Europa 
som et museum og USA som en bondegård.71 Den japanske modellen 
innebærer sterk vekt på design, servicenettverk, solide underleverandører, 
automatisering i stor stil, «just in time»-systemer for å redusere lagerkostna
der, sterk integrasjon mellom forskning, utvikling og produksjon, kvalitetssirk
_ ler blant arbeiderne (med «zero-defect objective»), og ofte sysselsetting på 
livstid (noe som Vesten finner det vanskeligere å ta etter). Også offentlig 
byråkrati i den vestlige verden forsøker seg med forskningsparker, industripo
litikk inspirert av MITI (Ministeriet for utenrikshandel og industri) og med 
utvanning av monopollovgivning (som er svak i Japan).72 

Spørsmålet er så om en kan spore noen sammenheng mellom energiøko
nomisering og teknologisk endring siden fordismens krise brøt ut i den 
vestlige verden tidlig på 70-tallet. I Vest-Tyskland vokste forbruket av energi 
helt i takt med den sterke økningen i BNP i perioden fra 1960 til ca. 1973. 
Etter OPEC 2 inntrådte en forandring, idet energiforbruket steg langsommere 
enn den økonomisk veksten. Samme mønsteret preger utviklingen av 
etterspørselen etter frakttjenester både når det gjelder tog og biler. Frakoplin
gen i forhold til etterspørselen etter stål og sement gjorde seg gjeldende 
allerede fra begynnelsen av 1970-tallet. I 1987 var Vest-Tysklands BNP ca 
120 prosent høyere enn i 1960. Forbruket av energi var imidlertid ikke høyere 
enn under høykonjunkturen på begynnelsen av 70-tallet, da BNP var ca 20 
prosent lavere. Forbruket av sement og stål var nede på 1960-nivå.73 

Beregninger av forholdet mellom økning i energiforbruk og økning i BNP 
tyder på at samme tendens råder i de fleste avanserte OECD-landene 1970-85. 
Et uveiet gjennomsnitt for ti OECD-land viser at energifotbruket økte med 0,4 
prosent når BNP økte med en prosent i denne perioden. For Sverige var 
økningen på 0,8, for Finland, Frankrike, Østerrike og Norge var økningen på 
ca. 0,6, Japan og Vest-Tyskland lå på gjennomsnittet. Belgia på 0,17 mens 
England og Danmark hadde minus 0,07. Jo lavere tallet er, jo mindre energi 
må landet bruke for å oppnå en gitt økning i BNP. I tillegg til energiforbruket 
er også forbruket av sement, stål og frakttransport tatt med som en komponent 
i vurderingen av forholdet mellom BNP-utvikling og miljøskader. I de fleste 
tilfelle viste disse indikatorene en enda bedre utvikling med betydelige 
reduksjoner i forbruk. Et land som Sverige kommer heldig ut i en slik 
vurdering, med reduksjoner i forbruk av stål, produksjon av sement og forbruk 
av fraktet vekt på henholdsvis 37,9, 41,2 og 21,4 proS(fnt. Øst-europeiske land 
(inkludert det tidligere Sovjet) og utviklingsland som Tyrkia og Portugal 
kommer svært dårlig ut. med økninger i forbruk og produksjon av material
og energiintensitet som langt oversteg økningen i BNP. I 1985 overgikk land 
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som Tsjekkoslovakia. Sovjet-Unionen og DDR de vestlige industrilandene i 
miljøskader pr. innbygger målt ved energi- og materialforbruk. 74 

En OECD-rapport fra 1985 konkluderer med at sparing av energi har ført 
til større miljøgevinster enn installasjon av renseanlegg i land som England, 
Frankrike og USA.75 Dette var også tilfelle for Japan, selv om landet var 
klart ledende i installasjon av renseutstyr på 1970-tallet. Det «optimistiske» 
bildet fra disse studiene slØttes av studier av investeringsmønstre i OECD-lan
dene under høykonjunkturen i annen halvdel av 1980-tallet. I perioden fra 
1970 til 1983 økte investeringene i OECD-området med 2,6 prosent årlig, 
mens den årlige økningen fra 1983 til 1990 var på 7 prosent.76 I den siste 
perioden utgjorde datamaskiner en tredjedel av amerikanske selskapers utlegg 
til nytt utstyr. Et beregnet årlig prisfall på 25 prosent på personlige datamaski
ner fra 1982 kan være en viktig del av forklaringen på at investeringsøkningen 
kom i en periode med rekordhøyt rentenivå.77 

Investeringene i infrastruktur for telekommunikasjon har også steget sterkt 
på 80-tallet. Innovasjoner i transport av signaler, blant annet ved innføring av 
optiske fibre, fører til at også kommunikasjonsindustrien preges av sterkt 
stigende effektivitet og synkende priser. Forbedringer i telekommunikasjoner 
gir i tillegg positive ringvirkninger til effektiviteten av informasjonsbehandling 
ved dramatisk å senke prisen på overførsel av informasjon over store 
avstander. Mens tilførselen av kobber for tyve år siden så ut til å kunne sette 
grenser for utbyggingen av kommunikasjonsnettene, er kommunikasjonsindu
strien idag i stor grad uavhengig av denne ressursen. 
Den høye kunnskapsandelen i nye investeringer og den gunstige prisutvik
lingen på datamaskiner og kommunikasjonstjenester på 80-tallet ser ut til å 
bekrefte Perez' påstand om at et nytt teknologisk paradigme er under 
utvikling. Dette ser ut til å dempe noen av de miljøproblemene fordismen har 
skapt Samtidig er imidlertid dagens miljøproblemer så akutte og alvorlige at 
det er tvilsomt om omlegginger basert på det enkelte foretaks disposisjoner 
er tilstrekkelig til å forhindre økologisk katastrofe. 

Det sentrale spørsmålet i denne sammenhengen er politikkens rolle både 
på det nasjonale og internasjonale nivå. Slik staten i etterkrigstidens gullalder 
hadde hovedansvaret for å styre etterspørselen i forhold til konjunktursving
ningene, kunne statens rolle i de globale miljøkrisenes tidsalder være å treffe 
tiltak slik at foretakene raskere kan utnytte de miljøvennlige potensialene i en 
ny vekstfase. Et godt eksempel på en slik kombinasjon av statlig politikk og 
teknologisk tilpasning til energiøkonomisk produksjon kan man finne i Japan. 

OECD-statistikk viser at Japan midt på 80-tallet var verdens mest 
energinøysomme land pr. dollar nasjonalprodukt. I tillegg hadde Japan verdens 
nest høyeste energi-økonomiseringstakt mellom 1973 og 1985, bare slått av 
Luxembourg.78 I Japan har Ministeriet for utenrikshandel og industri (MITI) 
påtatt seg lederrollen i arbeidet med energiøkonomiseringen. Mm har makt 
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til å både bestemme midler og mål innenfor energipolitikken, og til å 
overprøve enkeltdepartementers beslutninger. Bedrifter med energiforbruk over 
et visst minstemål har pillet til å utnevne egne energiledere. Disse plilcter å 
følge kurser i energiøkonomisering og må bestå omfattende eksamener. MITI 
har fullmakter både til å gi enkeltbedrifter pålegg om energisparing og til å 
bøtelegge manglende oppfølging. Mindre bedrifter har tilgang til offentlig 
stØtte for planlegging og gjennomføring av energispareplaner. Mm utarbeider 
også spesifikke spareplaner for enkeltindustrier, slik som luftkondisjonerings
anlegg og frysebokser.79 

Statlig styring har dessuten ført til raskere gjennombrudd i offentlig 
transport. Japan var det første som bygde høyhastighetsjernbaner for å løse 
transportproblemene. Tokyo har idag et av verdens mest miljøvennlige urbane 
transportsystem. Mens bare 19 prosent av byen Washingtons arbeidere går, 
sykler eller bruker offentlig transport til jobben, er det tilsvarende tallet for 
Tokyo 84 prosent 80 I Japan bruker transportsektoren en fjerdedel av oljen, 
mens den samme sektoren bruker to tredjedeler av oljen i USA og mer enn 
40 prosent i Vest-Europa.81 Et av resultatene av Japans ambisiøse tiltak for 
energisparing er at de samlede svoveldioksydutslippene i 1985 lå på under en 
tredjedel av England. Utslippene av nitrogenoksyder lå på under halvparten 
av Vest-Tyskland, og oversteg ikke utslippene i noen av de andre større 
europeiske industrilandene. 82 

Japan har hatt et sterkt behov for energiøkonomisering på grunn av 
avhengigheten av oljeimport. I denne situasjonen har landet trukket store 
fordeler av en effektiv og sentralisert statlig styring av energibruken i 
industrien, og av sitt teknologiske forsprang som ga landet en tidlig start når 
det gjaldt energieffektivisering og etablering innenfor «miljøvennlige» 
sektorer. Land som Sverige og Frankrike har en like god utvikling innenfor 
energiøkonomisering, men har hatt større problemer med å tilpasse seg den 
«teknologiske stilen» i det framvoksende paradigmet 

Siden 1986 har det imidlertid skjedd en utflating av energiøkonomiserings
takten i Japan. Dette henger antakelig sammen med fallet i oljeprisen dette 
året. I tillegg har den sterke veksten i Japans eksport på 80-tallet ført til sterke 
krav spesielt fra USA om å øke forbruket i det japanske hjemmemarkedet De 
statlige tiltakenes effektivitet i Japan har delvis vært avhengige av at 
massekonsumet av biler og varige forbruksgoder har hatt mindre betydning 
der enn i USA og Vest-Europa. Mens energiøkonomisering på nasjonalt nivå 
ser ut til å være en direkte provokasjon for den jevne amerikaner på grunn av 
den intime forbindelsen mellom «the american way of life» og høyt 
energiforbruk, har de mer nøysomme japanske konsumentene små innvendin
ger mot slilce reguleringer. Derfor er også kravene om høyere forbruk i Japan 
fra USAs side paradoksale fra et miljøsynspunkt En reduksjon av det 
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amerikanske forbruket vil være en langt mer miljøvennlig løsning på denne 
handelskrisen. 

Utviklingen av det japanske energiforbruket siden 1986 ser likevel ut til 
å bekrefte at selv ikke en gunstig teknologisk utvikling og en sterk nasjonal 
motivasjon for energiøkonomisering er sterke nok faktorer til å drive fram en 
mer miljøvennlig vekstfase på globalt nivå. Selv om både Japan og enkelte 
europeiske land eksemplifiserer mulighetene for energiøkonomisering gjennom 
å kombinere nasjonale tiltak og ny teknologi,83 ser likevel den nasjonale 
beslutningsarenaen ut til å være altfor kortsiktig og følsom for press både fra 
handelspartnere, nasjonale grupper og kortsiktige markedsbevegelser til å 
fungere som en tilfredsstillende ramme for organiseringen av det globale 
miljøarbeidet 

Det ville sprenge rammene for denne artikkelen å diskutere mulighetene 
og forutsetningene for oppbyggingen av effektive internasjonale organer for 
miljøforvaltning. Men det er åpenbart at dagens internasjonale miljøarbeid 
lider under fraværet av en hegemonimakt med interesse for å drive gjennom 
omfattende avtaler. I fravær av en samlet EF-politikk på området, er USA den 
eneste aktøren med makt til å drive gjennom globale miljøtiltak. I vårt 
perspektiv framstår USAs manglende vilje til å bruke sin makt som et uttrykk 
for at landet - som England - har vanskelig for å fri seg fra den vekstmodel
len landet en gang ledet an i. Selv om USA fortsatt er et av de førende land 
på visse områder av den teknologiske utviklingen, er den amerikanske 
samfunnsstrukturen i siørre grad enn noen annen nasjon tilpasset et høyt 
forbruk av energi. På samme måten som England hadde store problemer med 
å tilpasse seg fordismen fordi landet var preget av sin rolle som 1800-tallets 
industrielle pioner, kan det idag se ut til at USA har tilsvarende problemer: 
Mens landet ledet an i utviklingen av det foregående, massekonsumbaserte 
paradigmet, viser USA en betydelig treghet i anvendelsen av mikroelektronikk 
til energisparing og utslippsreduksjoner.84 Utvilsomt har den amerikanske 
livsstilen» i seg selv noe av ansvaret for at USA ikke har hevet energiprisene 
tilstrekkelig til å stimulere til utvikling av mer energisparende teknologier.85 

Tilsvarende har vi sett at det land som ligger lengst framme når det gjelder 
utviklingen av det nye paradigmet, Japan, antakelig er kommet lengst når det 
gjelder energisparing. Men i motsetning til situasjonen ved utgangen av 2. 
verdenskrig, ser det idag ikke ut til å være noen klar arvtaker til hegemonirol
len i verdensøkonomien. Denned er det fare for at Japans suksess når det 
gjelder å utnytte mulighetene i det nye teknoøkonomiske paradigmet ikke blir 
generalisert. 86 
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Konklusjon 

V år historiske gjennomgang har vist hvordan miljøproblemene har forskjøvet 
seg fra å plage de underpriviligerte massene i 1800-tallets storbyer til å bli en 

• 
global trussel. Den liberale kapitalismens miljøtrussel var håndgripelig og ble 
redusert i et samspill mellom arbeiderbevegelsens mobilisering og framveksten 
av et elektrisitetsbasert paradigme i perioden fra 1870-1914. Men det 20. 
århundres moderne, organiserte kapitalisme hadde stØrre appetitt på fossile 
brennstoffer enn sin liberale forgjenger. Økte utslipp og nye former for utslipp 
i tilknytning til etterkrigstidens fordistiske vekstmodell har skapt en mer 
abstrakt, men like reell global trussel: sur nedbør, global oppvarming og 
ødeleggelse av ozonlaget truer alle mennesker, uansett klassebakgrunn.87 

Vi har også sett at en del av dagens teknologiske trender peker i retning 
av en mer miljøvennlig fonn for økonomisk vekst Men teknologiske trender 
har aldri alene bestemt samfunnsutviklingen. Den preges av et samspill 
mellom institusjonelle og teknologiske innovasjoner. Vår vurdering av 
styrkeforholdet mellom dagens stormakter tyder på at USA representerer den 
mest avgjørende institusjonelle treghet i det internasjonale systemet USA 
representerer en amerikansk livsstil med glupsk appetitt på fossile brennstof
fer, og er samtidig talsmann for en naiv tro på liberalisering og offentlig 
passivitet. Trass i at landet ligger langt framme når det gjelder å innføre visse 
typer reguleringer av utslipp, kan landet komme til å blokkere de internasjo
nale tiltakene som trengs for å sikre en mer miljøvennlig utvikling i gamle og 
nye industriland 

Noter 

• En lengre versjon av delUle artikkelen vil senere bli utgitt under tittelen Miljøpro
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