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ARBEIDSLTVALGETS BERETNING 

1 lopet av året 1976 er en rekke formelle forhold iingäendc NTNFs virksomhet 
klarlagt. Året har arbeidsmessig sett også vært et virksomt år. 

I mai maned behandlet Stortinget St.meld. nr. 35 "Om forskningens organisering 
og finansiering", hvor regjeringen hadde trukket opp hovudretningslinjer for den 
nasjonale forskningsvirksomhet. Under behandling av f'orskningsrädenes virksomhet 
er i denne melding i store trekk gitt tilslutning til NTNFs strukturelle oppbygging, 
virkefelt og arbeidsmåte. Stortinget sluttet seg ved behandlingen til regjeringens 
forslag på dette punkt. Dermed var det skapt en klarhet omkring NTNFs 
organisasjonsforhold og arbeidsmåte som danner et godt grunnlag for den fremtidige 
utvikling. 

En justering av vedtektene for institutter etablert av NTNF var i noen tid utsatt i 
påvente av behandlingen av regjeringens forskningsmelding. Etter Stortingets behand
ling av denne melding er justeringen av vedtektene for de til NTNF knyttede 
institutter fullført. Nye vedtekter ble fastlagt med virkning fra 1.1.1977. Ved disse 
vedtektsendringer ble arbeidstagerne gitt representasjon i instituttenes styrer etter de 
retningslinjer som er blitt gjort gjeldende for næringslivet generelt. De ovrige 
endringer i vedtektene representerer stort sett en formel! fastleggelse av allerede 
etablerte forhold. Parallelt med justeringen av insiituttenes vedtekter ble også 
mandatene for NTNFs komiteer justert. De nye mandater fo> komiteene ble også 
gjort gjeldende med virkning fra 1.1.1977. 

Utviklingen av retningslinjene for NTNFs virksomhet vurderes i forbindelse med 
den årlige rullering av NTNFs langtidsplan. I 1976 ble utarbeidet en rullert 
langtidsplan for perioden 1977—81. NTNFs komiteer utarbeidet i samspill med de 
utførende forskningsinstanser rullerte planer for sine respektive aktivitetsområder i 
løpet av vårmånedene. Med utgangspunkt i disse utarbeidet administrasjon og 
arbeidsutvalg en samlet rullert langtidsplan, som etter behandling og justering i 
NTNFs råd b'.e fremiagt for myndighetene og andre interesserte i oktober måned. 

I langtidsplanen har man med utgangspunkt i de nasjonale målsettinger og de 
foreliggende perspektiver pekt på de store og voksende oppgåver NTNF står overfor. 
Det pekes spesielt på behovet for økt innsats fra NTNF i forbindelse med den 
omstrukturering og nyskapning av norsk næringsliv som det høye kostnadsnivå 
fremtvinger, for en utvidet virksomhet i kontinen»E.lsokkelsektoren og for en fortsatt 
sterk aktivitet i miljøsektoren i vid forstand. 

VII 



Det fremgår at på grunn av de nye store oppgåver i kontinentalsokkel- og 
miljosektorcn har NTNF gjennom de senerc år ikke maktci å opprcttholdo tidligcre 
innsats for å bidra til å styrke næringslivets konkunansedyktighet. 

I langtidsplanen pekes på at den nasjonale utvikling vi for tiden er inne i, stiller så 
store krav til den type virksomhet NTNF har ansvaret for at det vil være nodvendig a 
bygge denne virksomhet ut i noe raskcrc takt enn bruttonasjonalproduktcts vekst. 
Med utgangspunkt i dette syn og de konkrete planer som er fremlagt, forcslås en 
årlig reell vekst i NTNFs driftsbevilgninger på 8y, % pr. år i planlcggingsperiodcn. 
Forslaget medfører en okning av de samlede statsbcvilgninger og tippemidier f ni 
296,5 mill. kroner i 1977 til 410 mill. kroneri 1981, begge tall i 1977-kroncr. Fo ra 
bidra til å sikre en rasjonell arbeidsinnsats foreslås videre et byggeprogram som vil 
kreve et årlig beløp på 30 mill. kroner til nybygg og spesialutstyr. 

De næringsrettede aktiviteter som i langtidsplanen foreslås gitt sterkest vekst, er 
kontinentalsckkelsektoren, verkstedindustrien, den elektroniske industri og skips
næringen. Innen hele NTNFs virksomhet er det gitt spesiell høy prioritet til program
mer som sikter mot en reduksjon av forurensningene, bedret arbeidsmiljo, muligheter 
for økt distriktsutbygging, samt bedre energiøkonomisering. 

Virksomheten i NTNF og de tilknyttede institutter hadde i 1976 en samlet 
inntekt på 463 mill. kroner. Av dette ble 214,8 mill. kroner bevilget gjennom 
Industridepartementet, 26 mill. kroner gjennom Miljøverndepartementet og 24,6 mill. 
kroner utgjorde tippemidier. Oppdragsinntekter, samt bidrag fra utlandet til 
internasjonale samarbeidsprosjekter, beløp seg til 193 mill. kroner. Sammenlignet 
med året 1975 viste de samlede bevilgninger en økning på 19,1% i løpende kroner. 
Mens de samlede bevilgninger i perioden 1971 — 75 ikke har gitt grunnlag for reell 
vekst, har denne bevilgning for 1976 gitt grunnlag for noe reell vekst i virksomheten. 

De bevilgede midier har vært anvendt for å lose problemer for industri, 
energiforsyning, bygg- og anleggsvirksomhet, skipsfart, innenlands samferdsel, samt 
for deler av den offentlige forvaltning, særlig i miljøsektoren. Fordelingen har vært 
foretatt i henhold til de retningslinjer og prioriteringer som er trukket opp i NTNFs 
langtidsplan og på grunnlag av kvaliteten av de programmer og prosjekter som har 
vært fremlagt. 

De bevilgede midier fordeler seg mellom de forskjellige typer utforende organer, 
som folger: 

37 mill. kroner ved universiteter og høgskoler (inkl. SINTEF) 
172 mill. kroner i institutter for anvendt forskning 

34 mill. kroner i bedrifter som "prosjekter i industriell regi" 
17 miJl. kroner for administrasjon, stipend og generelle tiltak. 

Resultater av virksomheten er omtalt i de mer detaljerte årsrapporter i årsberet-
ningen og i rapporter og publikasjoner som er sendt ut fra instituttene. Publika
sjonen "FoU-Indeks" gir kvartalsvis en oversikt over rapporter fra hele NTNF-virk-
somheten. 
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Oppnådde resultatcr består dels av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller 
styringssystemer, dels av utredninger og rapporter som gir nye opplysningar eller 
klarlegger sammenhenger. En del av arbeidet sikter ogs;i mot å utvikle nye me.oder 
eller ny kompetanse som grunnlag for fremtidigc arbeide •. 

Instituttenes oppdragsvirksomhet er på mange mater en indikasjon på virksom-
hetens nytteeffekt og relevans. Den har i de senere år steget betydelig. I året 197-1 
steg den således i lopende kroner med 38%, i året 1 975 steg den med 29%, mens den 
i året 1976 har steget med ca 10%. Den avtagende vekst an tas å ha sammenheng med 
konjunktursituasjonen, men skyldes nok også at oppdragsmengder! nå er kommet 
opp på et relativt hoyt nivå, idet den gjennomsnittlig utgjor ca 55% av instituttenes 
totale budsjetter. I 1975 kom 48% av oppdragsinntektene Ira na-ringslivel, ca 28% 
fra offentlige og kommunale etatcr, ca 17% fra utlandet og ca 7% fra andre 
forskningsinstanser. 

I de av NTNF oppnevnte komiteer, styrer, utvalg og prosjektkomiteer deltar nå ca 
500 representanter fra offentlige etater, næringsliv og forskning. NTNF har ved 
årsskiftet foretatt oppnevnelser av ca 100 nye representanter som går inn i henhold 
til de etablerte regler for rotasjon. Antall personer knyttet til NTNFs virksomhct i 
heldagsstilling, som nå i to år har vært uendret, har i Iopet av 1976 okt med ca 50 
til et antall av ca 2200 personer. 

Blant spesielle tiltak i 1976, som sikter mot å styrke den frcmtidige forsknings-
virksomhet, kan blant annet nevnes: 

— I juni måned ble etter kontakt med Kirke- og undervisningsdepartementet 
oppnevnt et "Utvalg for høyere teknisk utdanning i Norge" som fikk som oppgave 
å utarbeide en samlet plan for den videre utvikling av hovere teknisk utdanning i 
Norge. Et omfattende utredningsarbeid var allerede utfort ved utvalgets etablering 
og utvalget sikter mot å kunne levere sin innstilling straks over nyttar 1976/77. 

— For å styrke og koordinere forskningsinnsatsen på området arbeidsmiljo har 
NTNF i slutten av 1976 etablert en Komite for arbeidsmiljoforskning. Samtidig er 
tildeling av bevilgninger for spesielle arbeider på dette omrade overfort fra 
Miljøverndepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet. For 1977 er stilt 
til disposisjon en bevilgning på 3 mill. kroner. 

— NTNF oppnevnte i januar måned et utvalg for å vurdere de fremlagte planer for 
utbygging av de hydrodynamiske laboratorier på Tyholt i Trondheim. Utvalget 
fremla en revidert plan for utbyggingen som g'.kk ut på forlengelse av Skipsmodell-
tanken til 260 meter, samt bygging av en ny jrøvetank med dimensjoner 
80 x 50 x 10 meter. Anlegget er omkostningsberegnet til 60 mill. kroner i 
1976-priser. Planene, som i noen tid har vært droftet med myndighetene, ble 
behandlet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 1977 på grunnlag av en 
soknad fra NTNF om en bevilgning på 45 mill. kroner. Ved budsjettbehandlingen 
ble det stilt i utsikt en ':evilgning på 35 mill. kroner under forutsetning av at 
resten kunne skaffes fra annet hold. Arbeid med å avklare finansieringssituasjonen 
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har pägätl i 1976, samtidig med at arbeidet for a gjore anleggene klare (il 
anbudsinnbydelsc er fortsatt. 

— På grunnlag av utredninger foretatt over noen tid trommel NTNF ved budsjeltbc-
handlingen for 1977 forslag om en bevilgning pa (i n.ill. kroner for etablering a v 
en telemetristasjon for ressurssatellitter i Tromso. 1 september 1976 ble del 
opplyst at man på svensk hold hadde besleml seg for a bygge en tilsvarendc 
stasjon i Kiruna, og det ble klarlagt at Furopean Space Agency pa grunn a\ del 
svenske medlemsskap ville basere sitt samarbeid enn utnyttelse av data Ira 
ressurssatellitter på Kiruna-stasjonen. På grunnlag av de nye opplysninger har 
NTNF revurdert situasjonen og har fremlagt en plan om a utbygge stasjonen i 
Tromso spesielt med henblikk på å gi bistand til overvaking av de nye 
fiskeriområder, kontinentalsokkelen og de arktiske farvann. Ftter at denne 
endrede situasjon har oppstått, må bcvilgningssporsmålet foreleggcs Stortinget pa 
ny, og en avklaring ventes tidlig i 1977. 

— NTNF har i samarbeid med NIVÅ (Norsk institutt for vannforskning) og Miljo-
verndepartementet arbeidet for å klargjore fremtidig plassering av NIVÅ som 
trenger nye lokaler. Alternative forslag forelå ved årsskiftet, og man venter en 
avgjorelse i lopet av våren 197 7. 

— Med henblikk pa å skape bedrc arbeidsforhold for forskningsvirksomheten er det i 
lopet av 1976 leid nye lokaler for Institutt for kontinentalsokkelundersokelser i 
Trondheim, for Norsk institutt for luftforskning på Kjeller og for Transportøko
nomisk institutt og Norsk institutt for by- og regionforskning i Oslo. 

— Det er i 1976 iruffet tiltak for å styrke virksomhetcn på området oversiktsana-
lyser og risikoanalvser. Virksomheten på hvert av disse områder blir koordinert og 
styrt av etablerte styringskomiteer. 

— Blant annet med utgangspunkt i uttalelser i stortingsdokumenter er det tatt opp 
arbeid for ä styrke informasjonstjencsten, spesielt til de mindre enheter, blant 
annet gjennom samarbeid med Statens teknologiske institutt. Man har tatt opp til 
droftelse hvorledes NTNF gjennom sin virksomhet i sterkcrc grad kan yte slotte 
til små og mellomstore bedrifter. 
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ORGANISASJON OG VIRKSOMHET 
liiiiililÉSiliiiiiM^ 

NTNFs ORGANISASJON 

I regjeringens stortingsmelding "Om forskningcns organisering og finansiering" som 
ble fremlagt i desember 1975, b ! ; blant annet organisasjonsforholdene i norsk 
forskning behandlet. I meldingen ble det i store trekk gitt tilslutning tii NTNFs 
strukturelle oppbygging, virkefelt og arbeidsmåte. I mai 1976 behandlet Stortinget 
stortingsmeldingen og sluttet seg til regjeringens forslag pä dette punkt. Dermed er 
en del uklarhet, som på enkelte hold har gjort seg gjeldende, ryddet av veien, og man 
har fått et sikrere grunnlag for den fremtidige utvikling. 

NTNFs vedtekter ble i henvendelse fra NTNF til Industridepartementet i 19 72 
foreslått oppdatert og justert. En del av de foreslåtte endringer ble gjennomfort, 
men forslaget for ovrig har vært stilt i bero i påvente av behandling av regjeringens 
forskningsmelding. Man venter en avklaring av de foreslåtte justeringer i lopet av 
1977. 

I 1973 tok NTNF opp arbeidet for en mer formell kJargjoring av forholdet 
mellom NTNF og de etablerte institutler, og det ble utarbeidet forslag til en 
justering av de foreliggende vedtekter for instituttene. I det nye vedtektsutkast ble 
blant annet tatt med forslag om arbeidstagernes representasjon i instituttstyrenc. For 
ovrig siktet endringene stort sett mot formelt å stadfeste den organisasjonsmessige 
utvikling som har funnet sted gjennom de senere år. Også dette arbeid ble i noen tid 
stilt i bero i påvente av regjeringens forskningsmelding. I 1976 ble arbeidet med 
justering av instituttvedtektene tatt opp igjen, og de nye vedtekter ble satt i funksjon 
fra 1.1.1977. 

Parallelt med arbeidet med justeringen av instituttenes vedtekter gikk man også 
gjennom mandatene for de rådgivende komitcer. Et monstermandat ble utarbeidet, 
og de enkelte komiteers mandater ble justert i overensstcmmelse med monsterman-
datet, dog således at man tok hensyn til spesielle forhold på de forskjellige områder. 
Også de nye mandater for komiteene trådte i funksjon fra 1.1.1977. 
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Til NTNFs virksomhet er ved årsskiftet 197f>/77 i rad, komiteer, instituttstyrer, 
utvalg og prosjektstyrer knyttel i alt ca 500 representanten Disse kommer fra 
departementer, fra offentlige og kommunale etatcr, fra de aktuelle grener av 
næringslivet og fra forskningsvirksomliel. Man har gjennom tie senerc ;ir fått en 
sterkere deltagelsc av represenlanter fra arbcidstagerne i næringslivet. Alle disse 
represent».,ter nedlegger et omfattende arbeid ved utvikling av langtidsplaner, ved 
initiering og vurdering av forskningsprogrammer, samt ved rådgivning og ved 
overvaking av virksomhetcn. 

I utovende funksjon i hcldagsstilling var det ved årsskiftet knyttel til NTNF og de 
tilknyttede instilutter ta 2 200 personer, hvorav ca 850 i forskerstilling. Dette 
representerer en stigning på vel 2% fra foregående år. Ved de fire instituttcr NTNF 
har el ^csielt finansielt og forskningsmessig samarbeid med, var det på samme måte 
knyttet ca 840 personcr, hvorav ca 410 i forskerstilling. 

Ved NTNFs sentraladministrasjon var det ved årets sluti (>3 ansane, samme antall 
som året for. 

Ved enkelte av NTNFs instituttcr er det etablert formelle tariffavtaler mellom 
enkelte yrkesorganisasjoner og instituttene. Interessen fra organisasjonenes side for å 
opprette avtaler har i de senere år okt. I 197(i ble det blant antiet oppretlet en 
hovedavtale mellom Norske Sivilingeniorers Forcning og NTNF. 
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NTNFs LANGTIDSPLAN 1 OR PERIODEN 1977 Sl 

NTNF har i 1976 rullert sin langtidsplan og frcmlagi en ny langtidsplan Lir 
perioden 1 9 7 7 - 8 1 . Arbeidet med langtidsplanen bidiar til a klarlegge in.il\et(nii>t-r. 
virkemiJler, programmer, prioriteringcr, arbeidsdeling og satnarbeidsforiner i bele 
NI NTs forskningssektor. Langtidsplanen utarbeides i et samspill mellom N l N r s 
komiteer, de utforende forskningsorganer. samt NTNFs administrasjon, arlnidsut 
valg og rad. Den rullerte plan for 197 7 81 ble behandlet a\ NTNFs r.id i el lo dagrrs 
mote i slutten av august. Elter justering i henhold til rådets behandling ble 
langtidsplanen oversendt myndighetene og Iremlagl loi de mange insianser N 1 NF 
samarbeider med. 

Da den rullerte langtidsplan gir et relativt godt overblikk over NTNKs program og 
virksomhet, sileres nedenunder sammendraget f ra den rullerte langtidsplan 
1 9 7 7 - 8 1 : 

"En langtidsplan for virksomheten i NTNF-systemet oie torste gang utarbeidet for 
perioden 1972—75 og er senerc rullert hvert ar. 1 langtidsplanen belyses de 
fremtidige perspektiver man star overfor og de nasjonale målsettingcr. Pa basis av 
disse utformes konkrete planer for NTNFs virksomhet i den kommende "»-årsperi
ode. Gjennom utforming av plarténe og prioritetsvurderinger av de enkelte tiltak 
soker man ä oppnå at NTNFs forskningsrcssurser blir satl inn for a lose de viktigste 
oppgåver i samsvar med de nasjonale målsettingcr. I denne rapport fremlegges en revi
dert langtidsplan for perioden I 977—81. 

Mål for virksomheten 

En inngående droftelse av de nasjonale målsettingcr som er rctningsgivende for 
NTNFs virksomhet ble gjennomført for et år siden ved rulleringen av NTNFs 
langtidsplan for perioden 1976—80. 

Man fant at folgende 4 hovedmålsettinger var aktuelle for NTNFs virksomhet: 

— styrket økonomisk grunnlag for å sikre sysselsetting og den kvalitative utbygging 
av samfunnet, 

— økt trivsel og bedret miljo, 
— en geografisk sett tilfredsstillende bosettings- og næringsstruktur, 
— en fremtidsrettet forvaltning av norske ressurser i et globalt perspektiv. 

På basis av disse 4 hovedmålsettinger ble det formulert avicdede målsettingcr for 
NTNFs virksomhet. 

Ved rulleringen i år er formuleringenc om hovedmålsettingenc i fjorårets rapport 
oppretlhnldt. NTNFs planlcggingskomiteer har imidlertid arbeidet vidcrc med 
avledede målsettinger for NTNFs virksomhet innen de enkelte aktivitetsområder. 
Fette fremgår av rapportene fra de enkelte komiteer. 
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I'rrspektirrr 

Kti vurdering av <!<• globale prnblrmri vi sl.ti nxrrinr pa omradene brlulkiiiinsvrksi. 
m.itvareb rsyning, energi, mineralske ressiirser og lonirensningrr, viset ,n \i in I n rlo 
teknologiske muligheter som foreligger ikke skulle behove a si.i overfor ulosrlinr 
oppgåver i ovcrskuelig fremtid. I'sikkerheten ligger vesentlig i de politiske og sosiale 
forhold og i evnen til ä lose konflikter og oppnå et rasjonelt internasjonal) samarbeid 
om de oppgåver som må loses. 

En vurdering av Norge» stilliiig i forhold til disse globale problemer \ iser ai var 
stilling er relativt god. liefolkningstilveksien byr hos oss ikke pa problemer. Var 
ressurssituasjon er gunstig, men vårt land er avhengig av et omfattende og .el 
fungerende varebytte. 1 forurensningssektoren kan de nasjonale problemer vi i dag 
kjenner gis en akseptabel losning hvis vi går inn for oppgåvene med en rimelig 
innsats. 1 denne sektor må vi imidlertid regne med å kunne bli stilt overfor 
internasjonale problemer av mer kompleks natur. 

Vår stilling i global sammenheng, med hov gjennomsnittsinntekt pr. innbygger, 
hoyt utdanningsnivå og gode sosiale forhold, må også ventes å stille oss overfor 
økende utfordringer ved deltagelsc i losning av de internasjonale problemer. 

Nasjonale utfordringer som krever NTNF-innsats v ;l bl.a. omfatte: 

— Utvikling av næringslivet under et hoyt og stigende kostnadsnivå. Dette vil stille 

økende krav til næringslivets evne til pionerinnsats og omstilling på mange feiter, 

— eksploatering av kontinentalsokkelen — omfattende undersokelser og utvikling av 

undersokelsesteknikk, bygging og drift av marine konstruksjoner, petroleumstek

nologi og reservoarteknikk, 

— energiforsyning — også omfattende encrgiokonomisering ved produksjon og 
forbruk av energi, 

— reduksjon av forurensningene til et akseptabelt nivå, 

— etablering av et tilfredsstillende arbeidsmiljø, 

— etablering av geografisk sett mer tilfredsstillende nærings- og bosettingsmiljoer. 

Virkemidler for NTNFs virksomhet 

Viktige virkemidler for NTNFs virksomhet ble relativt detaljert beskrevet i fjorårets 
rapport. Endringene er ikke storre enn at man henviser til denne. Det nevnes dog at 
man, slik det blant annet er fremhevet ved behandlingen av Regjeringens forskings
melding, har til hensikt å legge økende vekt på overføring av forskningens resultater til 
brukernc. Det vil bli lagt særlig vekt på overføring av informasjon ti] de mindre 
enheter i næringsliv og forvaltning. 

Forsk ningsprogrammer 

NTNFs virksomhet er formålsorientert. I planleggingsprosessen har man derfor delt 
opp virksomheten i aktivitetsområder inndelt i henhold til formål. 
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Aktivitetsområder«- omfat Wr lolgende liovedgruppei: 

industri og bergverk (inndelt i 9 aktivitetsområder), 
andre næringsområder (elkraft, skipsfart, byggewiksumbrt og s.milrrdsel), 

- miljovrrn (forurcnsninger, samt by- og regionforskning), 
- tverrfaglige områder (automatisering og databebandling, personell, inl'i>rin,isjoi,|, 
- spesialområder (romforskning, atomenergi og eksploatering a\ koniinentalscik 

kelen). 

Det er på bvert av de 121 aktivitetsområder etablert en planleggingskomite 
sammensatt av rcprcscntanter for myndighetene og offentlige elater. Idi næringslivet 
og for forskningen. Komitecne utarbeide« i samarbeid med instituttene og andre 
aktuelle forskningsutovere, de konkrete planer innen hvert sitt aktivitetsområde. 
Planene blir säledes sterkt sektorpregede. 

Som det bl.a. fremgår av perspcktivene og maisettingene nevnt foran, er det ikke 
lenger tilfredsstillende å se forskningen bare som et virkemiddel i sektorplanleg-
gingen. Forskningen er blitt et virkemiddel for losning også av brede nasjonale 
oppgåver som går på tvers av sektorgrensene. I de veiledende retningslinjer er 
planleggingskomiteene spesielt anmodet om ä vurdere den forskningsinnsats som 
kreves for de tverrgående oppgåver som er nevnt foran under perspektivene. 

De oppgåver NTNF står overfor i perioden 1977—81 er nedenfor kort summert: 

Industriens storste utfordring vil være å mote det hove kostnadsnivå. F.tter en 
sterk relativ stigning ligger arbeidskostnadene i dag høyere enn i alle andre land unn
tatt Sverige. Under disse forhold er det fare for at en rekke bedrifter innen de 
konkurranseutsatte næringer ikke lenger vil være konkurransedyktige. Dette gjelder 
særlig bedrifter i arbeidskraftkrevende bransjer. 

Et høyt og stigende innenlandsk kostnadsnivå vi! stille nye krav til bedriftene. 
Konkurransen vil både kreve kontinuerlig rasjonalisering av driften og utvikling av 
produkter med en nyhetsverdi og en kvalitet som kan betinge en hov pris. F.n 
levedyktig industri krever bedrifter med stor iderikdom og med evner og ressurser til 
ä omsette ideene i produksjon. En av de nødvendige byggestener for en industri som 
skal kunne konkurrere under de forhold vi må vente ä ville stå overfor, vil være et 
sterkt teknisk miljø basert både på importerte kunnskaper og en nasjonal forsknings-
virksomhet. 

NTNFs hovedinnsats i industrisektoren vil bli lagt i: 

— verk.stedsindustrien, bvor NTNF-innsatsen spesielt vil være knyltet til de nye 
utfordringer ved leveranser til aktiviteten på kontinentalsokkelen, kraftutbygging, 
nye skipstyper og andre oppgåver, 

— den elektroniske industri, hvor den raske utvikling tvinger fram en kontinuerlig 

produkt fornyelse, 

— den metallurgiske industri med stigende krav til encrgisparende prosesser og til 
videreforedling av produktene, 
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aen kicnitikc ttuiuslrt, livor hovrdsekten sil bli l.igl p,i prti ikjrini «m pl.istsrk 
toren. Nxiingsmiddclsektorcn vil bli t i l la t okondc sekt. 

Kor alle de industrielle bransjer vil det forringe behov for 

— en kontinuerlig effektivisering og fo-nyelse av lopendr produktcr og prosrssrr, 

mcr miljovennlige produksjonsnu'todcr, styringsss si nier og produktet mrd 
henblikk på å redusere forurensningen .i\ det ytre miljo og bedre furholdenc p.i 
arbeidsplassen, 

— forskningsprogrammer som bidrar lii a utnytte muligbrter ved er. sterkere regional 
spredning av produksjonen, 

— programmer som kan styrke de små bedrifter, 

— utvikling av mcr cnergibesparende produksjnnsproscsser og produkter, spesielt 
innen de kraftkrevende industrier. 

Innen området eksploatering au ressursene på kontinenta/sokkelen vil N'T.VF 
gjennom sin virksomhet sikte mot å bidra til 

— økt nasjonal deltagelse i oljevirksomhetcn 
— okte norske leveranser til offshorevirksomheten 

— større sikkerhet f o r personell og materiell 
— bedre kontroll ved havforurensninger. 

Virksomheten vil omfatte: 

— undersokelser og undersokelsesteknologi. 

Undersokelsene omfatter blant annet geologiske forhold, bunnforhold, bolger, 

strøm og is. Som ledd i arbeidet er Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser 

under utvikling i Trondheim. 

— marin teknikk og undervannsteknologi, 
Feltet omfatter blant annet bygging og drift av boreplattformer, rørledninger og 
utstyr. Et stort antall prosjekter utføres i samarbeid mellom næringslivet og forsk-
ningsinstituttene. Sikkerhetsproblemene tillegges økende vekt. 
Norsk Undervannsinstitutt er under oppbygging i Bergen og ventes i full drift i 
løpet av 1977. 
De hydrodynamiske laboratorier i Trondheim utfører omfattende forsok og er 
planlagt betydelig utbygget i perioden 1977—79. 

— petroleumsteknologi og reservoarteknikk. 
Det legges vekt på oppbygging av norske fagmiljøer på disse feiter. Et omfattende 
samarbeidsprosjekt med næringslivet for vurdering av reservoarer ved hjelp av 
holografi har vist lovende fremgang og er under utvikling. 

De oppgåver man står overfor oker i omfang og kompleksitet etter hvert som man 
beveger seg mot dypere vann og hardere klima. Den planlagte ekspansjon innen 
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kontinent.ilsokkelsekloren lor a mole Inreliggcnde Ixlun MI kreir 111 -trrk 
oppi rapping a\ be\ ligningene 1 kiiinmrnilr år. 

De undre r.tvringsomnidcr NTNF betjener star også overlnr hendelige utlotd 

ringer: 

innen clfnrsyningen vil virksomhetcn matte tilpasses dvn nye energisituasjonen. 
Okende behov for elektrisk kraft krever optimal utnyttclse a\ produksjons , 
overførings- og distribusjonsanlegg. Kt krafuystem oml.uicnde innføring .i\ olje 
og gassbaserte kraltverk - evt. kjernekraftverk samt en landsomlatlctule 
samkjøring der elkraft ulvcksles med Sverige og Danmark, vil bli stndert, 

— i bygge- og anleggssektoren står man overfor nye oppgåver som folge a\ den nye 
energisituasjon, utbyggingen på kontinentalsokkelen og behovet for en nur 
industrialisert byggeprosess. Samtidig okes kravene til arbeidsmiljøet og til 
bomiljoets utforming. 

— skipsfart og skipsbygging er inne i en situasjon som vil krcve betydelige 
omstillinger på lengre sikt. Forskingsprogrammet sikter mot bidrag til prosjek
tering og konstruksjon, bygging og drift av skip som er konkurransedyktige under 
nye forhold. Samtidig vil økende vekt bli lagt på studier av skipsfartens 
markedsutvikling. Et stort, samlet nasjonalt prosjekt for okning av sikkerheten til 
sjos vil starte i 1977, 

— forskingsprogrammet for innenlands samferdsel er rettet mot behovet for en 
rasjonell og miljøvennlig transport som også tar hensyn til målsettingen om 
distriktsutbygging. Programmene omfattcr bl.a. studier av ettersporsel og tilbud, 
samt samordning av transport. 

Innen alle næringsområder vil det bli lagt vekt på at de prosjekter man stotter bidrar 
til en utvikling hvor hensyn er tatt til de kvalitative målscttinger i samfunnet. 

I miljøsektoren vil det bli arbeidet på områdene forurensning, arbeidsmiljo, samt 
by- og regionutbygging. Bevilgningene fra Miljoverndcpartcmentet vil forst og fremst 
bli benyttet til metodeutvikling, oppbygging av kompetanse og gjennomføring av 
prosjekter av bred, nasjonal interesse. I tillegg vil det innen de næringsrcttede 
aktivitetsområder bli bearbeidet mer bransjespesifikke problemer. 

— I forurensningssektoren er hovedinnsatscn planlagt på områdene vann og luft. 
Oppgåver omfatter studier av resipientenes tilstand, forurcnsi.ingenes virkninger, 
nødvendige tiltak, samt utvikling av metoder. Det vil bli lagt spesiell vekt på å 
redusere forurensningskiidene. Større prosjekter angående fast avfall, kommunale 
avløpsanlegg og sur nedbors virkning på skog og fisk vil bli ført videre, 

— i sektoren arbeidsmiljo vil en ny komite fra 1977 stimulere og koordinere NTNFs 
virksomhet. Prosjektcne støybekjempelse og forurensende stoffcr på arbeidsplas
sen vil bli fort videre. Andre oppgåver som folger av den ventede nye lov om 
arbeidsmiljø vil bli tatt opp, 
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innen området hy- og regionplanlegging \il del liii .uiieidrt mrd • ippit.iwt p,< 
fellene naturressursforvaltning, regionalpolitikk '>u lokalisering, koinnniM.il <x 

fylkeskommunal oversiktsplanlegging, holiguthyggmg og n.rnmljo, -.11111 ir:i»iril> 
planlegging °R byloinyclsc. 

Pa de tverrfaglige omrader vil dei forts.ttt Uli gill prioritet ni iiiititim.ti\rnng m; 
databehandling som ventes a spille en sentral rolle bade for den generelle ulnklmi; .i\ 
næringsliv og forvaltning og for distriktsutbygging. Ilevilgningcitc lii aktivitetsom
rådet anvendes til metodeutvikling og pionerprosjekler. I tillegg anvendes et 
tilsvarcndc belop til britkcrrcltede prosjekter innen de ovrige aktivitetsområder. 

Arbeidet med a overfare forskmngens resultater lii hrukerne v il bli stvtket. 
Spesiell vekt vil bli lagt pa utbygging av inloimasjonstjencsteii overfor de mindre 
enheter i næringsliv og forvaltning. Samtidig vil arbeidet med norsk tttnv neise ,i\ de 
storre, internasjonale databaser gjennom dataoverføring bli byggel 111. 

Kn behovsanalyse for telinisk-vitenskapelig personell er nettopp gjennomfort. og 
etter ønske fra Kirke- og undervisningsdepartementet vil en utredning om den 
fremtidigc utdanncl.se av hovere teknisk personell bli utfort. I tdannelsen av norske 
sivilingcniorer i utlandet er gjennom de senerc ar sterkt redusert. Dette vil kunne 
svekke de internasjonale kontakt er pä det tekniske omrade. Med henbakk pa a 
motvirke en slik .svckkel.se foreslås slipcndprogrammenc for foi.sKerutdannelsc i 
utlandet bygget ut. Arbeidet med videreutvikling av personell ansatt i instituttene vil 
bli styrket. 

På området romvirksomhet vil ionosfæreforskningen bli forlsatt i tilknytning til 
den internasjonale drift av utskytningsbasen pii Andoya. Ulunt annet gjennom norsk 
deltagelse i MAROTS-prosjektet vil man bidra til utviklingen av satellittkommuni
kasjon for handelsflåten. Utbyggingen av en stasjon for nedtagning av data fra de 
amerikanske fjernanalyse-satellitter vil bli gjennomfort. Den ventes å være i drift fra 
hosten 1977, og vil kunne betjene norske og utenlandskc brukere. 

På atomenergiområdet vil virksomheten inntil videre bli fortsatt på det nåværende 
økonomiske nivå i henhold til Stortingets bcslutning ved energidebatten våren i 07"). 
Nye retningslinjer vil bli trukket opp i forbindelse med den nye energidebatt som er 
bebudet når innstillingen fra den oppnevnte komite for vurdering av kjernekraflvcrk-
enes sikkcrhetsproblemer foreliggcr. Okcnde vekt vil bli lagt på klarlegging av de 
sikkerhetsmessige forhold i forbindelse med kjernekraftverk. 

S amlet p ro gra ni ogprio rit er ing 

På basis av den forcliggendc situasjon og erkjente behov har NTNF utarbeidet et 
program for perioden 1977—81 og en oversikt over de midier som vil kreves for 
gjennomføring av dette program. Det sam/erle tilskudd til drift, som i 1977 ventes å 
bli på 294 mill. kroner, forutsettet i perioden fram til 19H1 oht til 410 mill. kro
ner (77-kroner). Dette tilsvarer en årlig, reell okniug på ca cS',5%. / perioden 1977 
Sl vil videre trenges 30 mill. kroner pr. år for gjennomføring av et byggeprogram 
som sikter mot å skaffe plass og tilfredsstillende tekniske anlegg for virksomheten. 
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0/>/Kir(i(jMiii!frA'friie i .\ I'XI' .svxfi'mff er i »immf periittle uiifuff n nllr nfcr fru m 
J / > f// i « MX) mill, kroner pr. nr i f'tntc priser. 

Som del Iremgar foreslår NTNF en veksl for sin \irk-.omhri MIHI linger nwr den 

gjennomsnittlige veniede .ekMr.Hi' for .innen s;iniIIIIIIIN\ irksonihci. Dei li.u i 

houdsak folgende lo årsaker: 

I Norge som hovkostland vil industrien for a viere konkurransedyktig, i Madig 
slerkere grad malte legge om sin virksomhel mol kunnskapsbasert produksjon 
eller ren kunnskapsindustri. Dette vil blant annet kreve et sterkt teknisk-viten-
skapelig miljo og en betydelig opptrapping av den nasjonale forskningskapasiiet. 

— NTNF er gjennom de senere är i tillegg lii de lopende oppgåver hlit I sull overfor 
el betydelig antall nye rppgaver uten vesentlig reell endring i del okonomiske 
tilskudd. Det dreier seg blant annet om eksploatering av kontinentalsokkelen, 
energiøkonomisering samt et bredt anlagt arbeid for bedring av trivsel og miljo i 
arbeid og fritid. 

En oversikt over hvorledes de forcslåtte bevilgninger vil fordele seg på de enkelte 
aktivitetsområder er gitt i tahellen på side XX. 

De områder som er gitt hoyest prioritet og störst .ekst omfatter: 

— teknologi for eksploatering av kontinentalsokkelen 
— forskning for verkstedsindustnen 
— elektronisk forskning 

— forskning for skipsfart og skipsbygging. 

Innen alle aktivitetsområder vil det bli gitt hov prioritet til programmer som bidrar i 
arbeidet for viktige tverrgåcnde, nasjonale malsettinger. NTNF vil i perioden 
prioritere programmer og prosjekter som bidrar til: 

— reduksjon og bekjempelse av forurensninger, 

— et bedre arbeidsmiljø, 
— distriktsutbygging, 

— økonomisering av energiforbruket og studier som grunnlag for vurdering av 

alternative energistrategier. 

For ä klargjore de enkelte aktivitetsomräders bidrag til disse og endel andre 
tverrgående malsettinger, er det foretatt snitt gjennom det totale program for å finne 
totalir.nsatsen for de tverrgående malsettinger. 

NTNFs virksomhet var i mange år i sterk grad rettet mot okonomiske mål. 
Gjennom de senere år er en stadig storre del av aktiviteten blitt rettet mot 
"kvalitative" mål, spesielt forskning for miljo- og distriktsformal. 

Forskingsinnsatsen for de kvalitative malsettinger fra 1968 til 1976 er okt fra ra 
11% til ca 32% av NTNFs totalinnsats. Det hoye og okende kostnadsnivå for 
næringslivet stiller NTNF overfor sterke krav om okt innsats for å styrke 
næringslivets konkurranseevne. NTNF regner derfor med fra 1977 å måtte holde 
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I T l«>77 SI (mill, kr) 

Bevi1 jn Okn 1977 81 
1976 1977 1981 

11977 k i l 

mi l i ki 

15.8 17.6 275 9 7 54 

16.1 1/.9 26.7 8 8 49 

7.6 8.<1 11.7 3 3 39 

10.6 11.8 17.0 5.2 44 

1.3 3.6 4.9 1 3 36 

1.6 2.0 2.9 0 9 45 

2.8 1.55 5.0 3 45 

95.7 

vekstraten for virksomhn som har som ho\e<l>,iktepunkt .i s t \ rkr n.i-ritigslfwr% 
konkurranseevne og for virksomhet som spesielt sikter mot k\.iln.m\r m.ii p.i 
(.mfront samme prosentvise nivu. 

KorslaR til rammer for NTNFs hevil^ninger ]\)1 

Aktivitets rnvader 

Industri og bergvwfc 
fokskl. sterkstrøm og skipsbyggingsindustri) 
Verkstadindustri (ekskl. elektto, skipsbygging) 
F'ektronisk industri 
Metallurgisk industri 
Kjemisk industri 
Tre- og treforedlingsindustri 
Andre industrier 
Industr[økonomisk Institutt 

Sum industri og bergverk 

Andre næringsområder 

Elforsyning/el kraftind. 
Bygge- og anleggsvirksomhet 
Skipsfart/skipsbygging 
Innenlands samferdsel 

Miljøvern 

By- og reg'onptanltgging 
Forurensninger 

Tverrfaglige omrader 

Automatisering/databehandling 
Informasjonsvirksomhet 
Vitenskapelig personell 

Spesialområder 
Romvirksomhet 
Atomenergi 
Kontinentalsokkelen 

Diverse generelle poster 

SUM DRIFTSBUDSJETT 

Byggeprogram 

NTNFs NETTOBUDSJETT 

5.8 6 .6 9.5 2 .9 44 

28.1 31.8 41.6 9.8 31 

19.0 21.5 30.7 9.2 43 

6 . 5 6.2 8.7 2.5 4 0 

4.5 5.2 7.4 2.2 42 

23.3 27.0 40.9 13.9 51 

16.1 17.5 24.7 7.2 41 

3.4 4.0 5.9 1.9 47 

5.2 6.0 8.3 2.3 38 

7.4 8.5 11.9 3.4 4 0 

41.2 47.2 46.1 - 1.1 -
22.8 28.5 51.0 22.5 79 

19.3 20.45 27.6 7.15 35 

257.4 293.5 410.0 116.5 4 0 

18.5 26.0 30.0 4 .0 -
120.5 38 

Vårt land har i lopet av de senere år, blant annet som folge av tilfanget av nyoppdagcdc 
naturressurser og utviklingen i næringslivet, fått en sterkere internasjonal stilling. 
Med dette folger et okende ansvar. Vi vil ikke lenger i så stor utstrekning kunne vente 
og se hva andre gjør, men må være forberedt på ä delta i ledelsen på flcre områder. 
Dette gjelder også på det tekniske omrade. Denne situasjon s'.iller okende krav til 
NTNF. Såfremt NTNF skal kunne bidra tilstrekkelig aktivt og kunne bære sin del av 
ansvaret, må en noe større del av den økonomiske gevinst som NTNF er med på å 
skape i samfunnet, føres tilbake til organisasjonen som bevilgninger." 
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Kor folgende aktivitetsområder er det i k'pct av l'.ITii utarbeidet lull m e 
perspektiv analyser: 

Metallurgisk industri 
Elkraftomradet 
\ .leuskapelig personell 

Tor fem andre aktivitetsområder ventes nye per^pektivanalyser i lopet av l!)TT. 
I slufcn av 197<i ble t ruf f et lorberedelser loi den nye rullering av langtidsplanen 

for perioden 1978—82, som vil bli foretalt i lope' av aret 1077. 

ARBEIDSPROGRAM, BUDSJETTBEHANDLING OG OK.ONOMI 

Den årlige budsjettutarbeidelse representerer lor NTNF el viktig virkemiddel for 

gjennomføring av langtidsprogrammet. Ncdenior gis en oversikt over inntekter og 

hvorledes disse i store trekk har vært disponert. 

Inntekter i NTNF-systemet 1975 - 1977, mill. kroner 

Bevügende instans etc: 

Industridepartementet 
Adi.l. og forskntngsformål 
Institutt for Atomenergi 
Industriøkonomisk institutt 
Byggeformål 

Kontinentalundersøkelser 
Elektrisitetsforsyn.forskn.inst. 

Miljøverndepartementet 

Miljøvernforsking 

Kommunal- og arbeidsdepartementet 

Arbeidsmiljøforskning 

Tippemidier 

Diverse inntekter 

Sum NTNFs nettobudsjett 

NTNF-instituttenes inntekter ved 
oppdrag, internasjonale samarbeids
prosjektet etc. 

Sum NTNF og tilknyttede institutter 

1975 

Bevilget 
eller 

Søkt opptjent 

115.84 121.00 
38.30 36.40 

2.00 

25.00 13.60 
2^35 2.30 

20.00 20.80 

180.70 

407.48 

132.40 
36.40 

6.00 
22.50 

3.00 

Eevilget 
eller 

138.60 
41.18 

2.80 
4.00 

25.49 
2.70 

193.18 

463.34 

156.90 
46.05 

25.00 2 

30.00 
3.20 

Bevilget 
eller 
opptjent 

164.96 2 ' 
47.10 

1.55 
4.00 

24.50 
3.20 

3 2 . 0 5 - ' 27.65 

- - - - - 3.00 

25.56 25.90 21.00 24.60 29.75 29.75 

1.75 4.78 2.30 4.79 2.80 2.70 

228.80 226.78 247.60 270.16 325.75 308.41 

207.50 

515.91 

' Budsjettforslaget for 1976 overfor Industri- og Miljøverndepartementet ble lagt fram i 1975-kr. 
" ' Posten adm, og forskninqsformål inkluderer et bevilget beløp på 12 mill. kr som det er søkt om under 

posten byggeformål. 
" ' Inkluderer en post for arbeidsmiljøforskning som er bevilget over Kommunal- og arbeidsdeparte

mentets budsjett. 
4 1 Anslag. 
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Inntekter i \l.\i •:: steinet 

Virksomhelen i NI NF-syslemel f iiiansietcs i store 'vekk \ed oia'.slicwlgiinii;(-r. \<d 
tippemidlcr, ved oppdragsinntekter og \ed nudlcmskoniingcnic! !r.i micrcssrrtc 
biukerc a v forskningsrcsullalcr. Mens NTNF lidligcrc moliok alle sine si.itshculn 
ningci gjennom Induslridepaitememel, er hovcdmengden a\ XI.NTs .IIIKUI innen 
miljosekiorcii fra og med 1975 r : lansiert over Miljovemdepanemcnu'ts budsjett. Ira 
<>g med 1977 vil dcssulcn et belop til arbcldsmiljofoiskning som lidligciv ble bcwlgci 
over Miljoverndeparlcmcntcts budsjett, bli be\ilgel o\er kommunal- og .irhcidsdi -
partenientets budsjett. 

I tallene for inntekter ved oppdrag, internasjonale sainarbcidsprosjckur o.l. i 
tabellen pii side XXI er virksomheten ved SINTF.F og Chr. Michelsens Insiiuitt ikke 
tatt med. Da disse institutters grunnbevilgninger i slor utstrekning finansieres a\ 
NTNF, er det pa mange miner naturlig a ta d;sse tall med. Sum oppdragsinntekter 
etc. for aret 1976 blir da ta 2t>6 mill. kroner og totalbudsjettet ca 463 mill. kroner. 

Pii grunnlag av det utarbeidede langtidsprogram tor NTNF utarbeides i januar/feb
ruar arbeidsprogram og budsjettforslag for de pafolgende ar. Disse forslag oversendes 
departementene og blir behandlet under den generelle behandling av statsbudsjettet i 
departememer og regjering i lopet av varmanedene og i Stortinget i lopet av 
hostsesjonen. 

I henhold til Tippeloven har regjeringen fullmakt til a anvende en bestemt 
prosentdel av tippemidlene til lorskning. Denne andel som utgjor 50% av 
overskuddet ved Norsk Tipping A/S fordeles av regjeringen mellom de enkelte 
forskningsräd. 

NTNF-instituttenc dekker gjennomsnittlig vel 50% av sine inntekter gjennom 
oppdragsvirksomhet og internasjonale samarbcidsprosjcktcr. Disse inntekter er i 
betydelig grad konjunkttiromfintlige. 

En grafisk fremstilling av de totale inntekter i NTNF-systemet Ira 1964 er vist i 
diagrammenc på side XXIII. Det frcmgiir herav at det i lopende kroner har vært en 
relativt jevn vekst både i bevilgninger og i oppdragsinntekter. 

I faste kroner blir imidlertid bildel et unnct. Veksten blir betydelig lavere. 
Veksten i statsbevilgninger i reelle kroner stoppet opp Ira 1972 til 1973 og i 
perioden 1973—75 var det en nedgang i reelle kroner. Denne tilbakegang i 
stalsbevilgningene i toårsperioden 1974—75 har man bare siividt maktet ii kompen
sere for ved økte oppdragsinntekter. Fra 1975—77 er det igjen en svak reell vekst i 
statsbevilgningene. 

N'JW'Fs allokering riv midier til ile enkelte formal 

Ansvaret for budsjettfordclingcn innen de retningslinjer NTNFs riid har godkjent 
under behandlingen av langtidsplanen li viler pii NTNFsarbeidsutvalg. Arbeidsprogram 
for institutter og soknader om midier til prosjekter loreliggcr innen 1. juli og blir da 
tatt opp til behandling. NTNFs faglige komiteer deltar aktivt i vurdcringen av 

XXII 

file:///l./i


Forurensning 

Diverse 
forskningsform. 

Kontinenialsok. 

IFA 

Totale inntekter i NTNF-systemet 1964—77 i lopende kroner 

Oppdragsinntekter: 

Utlandet 

Forurensning 

Diverse 
forsk nmgst orm. 

Kontinentalsok. 

IFA 
64 66 68 70 72 74 76 77 

Totale inntekter i NTNF-svstemet 1964—77 i 1970-kroner 

XXIII 



arbeidsprogram og prosjekter. I lopel av ln.sien, nar oversikt m o de Inrskji-Higr 
bevilgninger forcligger, vedtar NTN'Fs arbeiilsntvalg budsjett fordelingen for dei 
påfolgende år. Midler til atomencrgiforskning, til undersokelser• ,n \- •titiiu-ui.ilsok 
kelen, til lnduslriokonomisk institutt, spesielle hygg'-bevilgningei, generell besilgiung 
til Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt samt midier til iiiiljo\eitisekti>ren ug 
arbeidsmiljoforskning er orcmerket av myndighetene. Kor ovrig er fordelingen innen 
de rammeforslag so er fremlagt overbitt til NI.NI-'. 

NTNFs fordeling av midlenc på hove<lfelter i 1976 'il 'remga .i\ nedenst.lemle 
diagram. 

Oppdrag 
fra Norge 

Oppdrag 
fra utlandet 

Statsbevilgninger 

Tippemidier 

Diverse inntekter 

Industri, Bergverk, 
Elforsyning 

Skipsfart og 
Skipsbygging 

Bygg og Anlegg 

Samferdsel og 
Regionplanlegning 

Forurensning og 
og Arbeidsmiljø 

Automatisering 
og Databehandling 

Atomenergi 

Romvirksomhet 

Kontinentalsokkelen 

Diverse 

Oversikt over NTNF-systemets inntekter og midlenes fordeling i 1976. 

En noe mer detaljert oversikt over fordelingen på de enkelte aktivitetsområder i 
1976 og -77 vil fremgå av tabellen gitt under omtale av NTNFs langtidsplan s. XX. 

En oversikt over hvorledes midlene er fordelt mellom de enkelte institutter og 
typer av programmer er gitt i tabellen på neste side. 

RADGIVENDE KOMITEER 

NTNF har ved årsskiftet 1976/77 17 fasle rådgivende komiteer. Deres hovcdopp-
gave er å utarbeide pcrspektivanalyser og langtidsplaner for sine respektive 
aktivitetsområder, samt å vurdere og prioritere forskningsprosjekter i forbindelse med 
den årlige budsjettbehandling. Komiteene forutsetlcs under dette arbeid også seiv å 
ta initiativ til nye forskningsprosjekter ut fra de foreliggendc behov. 
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Hwjnskjp 

(Alle tall i mill, kr) 

Konkrete 1orskningspros|ekier 

Herav. 
Instituttprosiekier 
Prosjekter i industriell regi 

Instituttbevilgning til forskningsinstitutter 

Herav: 
Sentralinstitutt for industriell forskning 
SINTEF'1* 
Chr. Michelsens Institutt' ' 
Industr.økonomisk Institutt 
Elektrisitetsforsymngens forskningsinstututt 
Institutt for Atomenergi 
Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser 

63.4 
28.0 

v l> 

Norsk Undervannsinstitutt 
• r » ) Norges Skipsforskningsinstitutt 

"Transportøkonomisk institutt 
Norges byggforskningsinstitutt 
Norges geotekniske institutt 
Institutt for fjellsprengningsteknikk 
Norsk institutt for vannforskning 
Norsk institutt ror luftforskning 
Norsk institutt for by- og regionforskning 
Norsk Regnesentral ' 
Norsk Senter for lnformat'kk~ ' 
Diverse 

Avdeling for romvirksomhet 
NORSAR 
Nordforsk og Scandoc 
Stipend og rekrutteringsarbeid 
Administrasjon og utredningsarbeid 
Byggeformål 
Inndragninger 

Sum 

Til disposisjon 

77.8 
34.2 

Budsjett 

•^77 

90.7 
34.5 

9.0 9 8 9.8 
3.3 
1.1 

4.5 
1.1 

6.2 :> 
1.4 

2.0 2.8 3.8 
:•" 2.3 2.7 3.2 

36.4 41.2 47.1 
3 1 8.5'1 5.6 5.0 

- 1.2 1.7 
6.7 7.4 8.2 
4.6 4.9 5.5 

11.2 12.4 13.0 
5.8 6.4 7.3 
1.0 1.2 1.3 
6.8 7.8 8.4 
4.4 5.1 5.5 
3.8 4.3 4.8 
3.0 3.5 3.9 
1.0 2 .7" 1.1 
1.0 1.2 1.2 

7.0 7.6 8.1 
0.5 
1.1 

0.3 
1.3 

0.3 
1.3 

4.7 5.3 5.8 
8.2 10.4 11.5 
1.0 11.5 18.0 

+ 0.8 4- 1.6 -
225.6 272.6 308.2 

4.7 2.2 2.4 

Inklusive prosjektbevilgninger 
Inklusive NTHs materialprøveanstall som fra 1.1.77 er overført til SINTEF 
Instituttet har i tillegg fått bevilgning til konkrete forskningsprosjekter. 

Komiteenc er sammensatt a v representanter for næringsliv, statsetater og 
forskningsiristitusjoner. Sekretariatet ligger vanligvis i NTNFs administrasjonskontor. 
Medlemmene oppnevnes for 3 ar ad gangen, og trer tilbake når de har fungert i to pä 
hverandrc folgende perioder. 

En oversikt over komiteene fremgär av organisasjonsskjemaet på s. XII. I lopet av 

de siste år er Komite for arbeidsmiljø etablert som en fast komite. 
Beretning for de enkelte komiteers virksomhet i 1976 er gitt lenger ute i 

årsbcretningen under de hovedavsnitt hvor de faglig horer hjemmc. 
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AI) IKK: I [\ MX, 

Ad lin« imalg «Mahleres a\ NIN1 lui arbeid mrd km I) an«;«' iii< ilmiiij« t ll< i 
planleggingM»ppga\n. I |97t> h.ti lolgrmb'ad dm ulv.il.«; \ .ril i ttnit.s|mi 

K I..'III/I> fur iiuigHi/ioiioiiiiuinig Hud dnekitu lliiuik \g< i ll.iu>«i •» ».mi 
loimann l.ar arbeidet und a stimulen- tillak MIMI kuiiin India til «ik.u .niiMtmi; i 
forbruket av energi i N'l'NKs loiskjclligc scklmri. Del li.u i I *»T t • «ail ail>« ni« t mol 
prosjektc.' lor amendelsr ,i\ spilharinc, loi aiiMiwU'K« a\ «aim« pump« . lm oki 
isolasj«)il og loi reduksjon av enrigiloibiukci i samlcidscls ug pi<>diiks)mi«sekim« n 

NTNF' har i I97(> lortsalt den okmuuiiiskc stolle til piusjcklet Umkslmp lm 
Alternative Knergy Strategies (W'AKS). Dette mui II.IN|<>IUU prosjekt siiuteiei 
alternative globale energisituasjoncr i perioden l9N."i JtltlO og \eines a Irenilegg«- MD 
sluttrapport i mai 1977. I tilknytiiing til denne studie har N I N F linansiiii in 
undersokelse: "Knergiforbruket i Norge Ireni til ai L'000", som ei gjennoinlon a\ 
Scandpower A/S og publisert i 197(5. 

Pa grunnlag av de sterkt okcnde behov lor fmsknings- og utviklingsarbeider i 
energisektoren har NTNF i noen tid overxeiet a etablere en egen komite lor 
energisporsmål. Dette tillak ble i 1970 stilt i hero i påvente a\ den pagaende 
offentlige utredning angaende "Knergiokonomisk lorskning i Norge". 

El utvatg for næringsmitldelforskning ble etablert i 1974 med sivilingenior ()la\ 
Aasmundrud som formann. Utvalget har som oppgave a identifisere lorskningsbeluu 
og planlegge Iorskningsprosjckter innen den del a\ næringsmiddelindustrien som 
naturlig faller innen NTNT's ansvarsområde. 1'tvalget har pa det n;ermeste utfort sitt 
utredningsarbeid og vil fremlegge sin innstilling varen 1977. I lopet av I97ti har 
utvalget for NTNF prioriletsvurdert forskningsprosjekter innen sitt arbeidsfelt. 

Et "Scunnet-utiwlg" med direktør Anton Disch som formann ivarclar de norske 
interesser i forbindelse med ctablcringcn av et datanett for utnyttelse av databaser 
for tcknisk-naturvitenskapelig informasjon i Norden. 1'tvalget behandler og tilrette
legger databaser som skal inngä i Scannet. Videre har utvalget under utarbeidclse 
en rapport om anvcndelsen av Scannet og freintidig tilknytiiing til internasjonale nett. 

Et utvalg med rektor Johannes Moe som formann lorctok i de forste maneder av 
1976 en vurdering av de utarbeidede planer for utbygging av de hydrodynamiske 
laboratorier pa Tyholt i Trondheim. Utvalgets rekommendasjoiier er lagt til grunn 
lor det prosjekt som nä sokes realisert. 

NTNF oppnevnte sommeren 1976 et 1'tvulg for liogre teknisk utdanning med di
rektør Egil Abrahamsen som formann. Utvalget fikk til oppgave ä utarbeide et hand
lingsprogram for utbygging av hogic teknisk utdanning i Norge fram til midten av 
1980-ärenc. En kort oversikt over utvalgets konklusjoner er gitt under avsnittet 
Rekruttering og utdanning på s. XXXII. 

Sommeren 1976 oppnevnte NTNF et ad hoc utvalg for risikoanalyse med dr. 
Kaare Ilocg som formann. Utvalget fikk som oppgave i: ;' en fremstilling av 
risikoanalysens metodikk og drolte hvorledes arbeidet med risikoanalyse i NTNF-
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H\ vit'MH'l hurtle oij».nmeie\ o^ loii'\l.i el hardhn^Npn^t.im pa nini.nl» t \ \\.\\^%\-. 
iiinslilJm^ M'IIU-N a U n e h r e tidlig i MI77. 

kepresrtuanier lia N'I'NK deltar i et ad hoi Ul\aij» t»pj»nr\ m .i\ (>i|ediit knii.iti t 
med oppgave a skalle oversikt over risiko mrd tir loi\k|elhi{e opt -iat|<>iit i pi 
kontinentalsokkelen. Kn lorelopig oversikt fra utvaldet venus i mais I *' T 7 

Kl AHLKRTK KORSKNINGSINS] TJV 11 KR 

l*a feller Ine det har loretigget behov er det jyemtom åtene etahlni insiiiuiiet tm 
anvendt tnrskning. \ 'ed årsskiftet I*l7*i/77 ei 1 1 institiitier knvuei lii N I M . Kn 
oversikt over disse med angivelse av personale, driiiMilgilier og oppdragsinntekte! i 
1976 er gitt i nedenstaende tabell. 1 labelJrn ei tatt med SIN IKK oi; Chi. 
Michelsens Institutt, Avdeling for naturvitensk;ip og teknikk. Disse to insiiiuuer er 
ikke etablert av NTNF, men er tatt med i oppstillingen da den vesentlige del a\ 
deres grunnbcvilgninger gis av NTNF. Industriokonomisk Institutt (KM) og Norsk 
l/ndcrvannsinsiitutl (NLT) er også latt med i tabellen pa grunn av det turre 
samarbeid. 

Som det fremgär varierer instituttenes slorrelsc ira et personale pa 9 (NIT) til 7 10 
(SINTEF). De har el gjennomsnittlig an lall pä 157 personer, hvorav ra 2/5 er utov-
endc forskere. 

Personale pi. 31.12.76 Mill. kr 

Institutt 

Sentralinstitutt for industriell forsknmg 
SINTEF 
Chr. Michelsens Institutt 
Industnøkonomisk Institutt 
Elektnsitetsforsyn. institutt 
Institutt for Atomenergi 
Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser 
Norsk Undervannsinsututt 
Noryes Skipsforskningsinstitutt 
Transportøkonomisk institutt 
Norges byggforskningsinstitutt 
Norges geotekniske institutt 
Institutt for fjellsprengmngsteknikk 
Norsk institutt for vannfL-rskning 
Norsk institutt tor luftforsknmg 
Norsk institutt for By- og regionforskning 
Norsk Regnesentral 
Norsk Senter for Informatikk 

Sum ekskl. SINTEF, CMI, 101 og NUI 

Totalsum 

Totale Oppdrags-
di ittsulg. inntektei 

Toiali Forskeie 1976 1976 

321 125 48.4 26.5 
710 355 96.5 63.5 

98 39 12.9 7.4 

19 15 2,8 0 

92 46 12.9 6.1 

4 9 3 113 87.1 40.4 " 
65 39 15.5 3.4 

9 5 4.0 1.9 

201 79 34.7 19.9 
9 3 59 13.4 8.7 

162 66 22.3 9.7 

135 55 32.1 26.5 
21 6 2.9 1.9 

156 66 22.1 14.0 
69 22 10.3 4.2 

71 41 8.2 3.6 

77 49 12.1 8.8 

39 13 6.1 3.6 

1 395 779 328.1 177.3 

Inkl. utenlandske tilskudd på 16.3 mill. kroner 
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Instituttene et el.ililoM MIHI selvsu'ndigr enhetri med r^iu w i l l i k r t . ^ i i \ r n 1 
lopct ,i\ l'.'7ti n gjcnnomlotl en justering .iv ins. ' " I t ems vrdtrkl i i \ t «I limn. 
insuring er arbeidslakernc gitt en repiesenlas|on i msiituttetu-s sivtri i lirnln.ld til 
de regler som na generell gjores gjeldemle i n.ermi-slivei Dr t ue vedtektem < r ir.ulr i 
kraft pr. 1.1.1977. 

l o r a bygge opp kompetanse og fur a lose nasjonale oppgave! I.n msimiitin« > n 
grunnbevilgning fra XTNt'. Pa basis av den kompetanse som bvgges opp, mloiei de 
forskningsoppdrag for interesserte oppdragsgiven'. Vjotu dei tiemg.it av labrllin 
utgjor oppdragsinntektene, inkl. internasjonale samarhcidspiosji-klc!, na «a "iV.'. ,<\ 
inst it ut lenes driftsbudsjelter. 

Oppdragene i 1975 fordelte seg i prosent pa folgende kategonei av oppdrags 
givcrc: 

Bedrifter i industri, bergverksdrift, bygge- og 
anleggsvirksomhet, skipsfart, transport ete 48"'. 

Offentlige organer, herunder depaxtementer, fylker, 

kommuner, offentlige etater ete l_'S"u 

Utlandet (oppdrag og samarbeidsprosjekter) 17% 

Oppdrag fra andre forskningsinstitusjoner etc 7"l> 

Beretning fra de enkelte institutters virksomhet er gitt under de hovedavsnitt i 

årsberetningen hvor det enkelte institutts virksomhet horer hjemme. 

Med virkning fra 1/1-77 er driften av Matcrialprovcanstalt.cn ved NTH overfort fra 
NTH til SINTEF. Samtidig er det statlige bidrag til driften som lidligere ble gitt 
gjennom NTH/Kirke- og undervisningsdepartementet overfort til NTNF/Industri
departementet. Bidraget for 1977 er pä 955 000 kroner. 

PROSJEKTKONTORER 

En del virksomhetcr som ikke er gitt instituttstatus foregår i prosjektkontoret- som er 
knyttet til NTNFs administrasjon: 

— Avdeling for romvirksomhet koordinerer det norske romforskningsprogram og 
samarbeider med European Space Agency (ESA), NASA, etc. 

— NORSAR (Norwegian Seismic Array) driver seismiske undersokelser for utforsk-
ning av metodcr for detcksjon av underjordiske atombombe-eksplosjoner i 
henhold til avtale mellom den amerikanske og norske regjering. 

En redegjorelse for prosjektkontorencs virksomhet er gitt under de enkelte 
hovedavsnitt i årsberetningen hvor kontorenes virksomhet faglig horer hjenimc. 
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Fol ' -i'ROSJFKTKR 

F.n vesentlig del a\ «ien forskningsurksonihet sum luiaiwrirv a\ N I N r et organisert 
som prosjekter. Alle typer institutter for ainendt lorsktnng. UIIIM rsiiris "i; 
hogskolrinsltiuilcr, bedrifter og andre kan soke .VI X F om (ittlr.ti; til gteniinmlofirii; 
a\ forskningsprosjekter som ÜRger ionen N"l NTs arbeidsområde. De mottatte lot slag 
blir forelagt NTNFs rädgivende komiteer, som vurderer dein og .ogir ultaleUe mn 
deres prioritet. Gjennom komiteenes arbeid innieres også i-n rekke viktige 
proRrammer OR prosjekter. Det overveiende antall soknader fremlegges \ed den aihge 
soknadsfrist, som er 1. juli, og bebandle.s i forbindelse med den aihge hudsjetilordel 
ing i oktober/november. NTNF bar et disposisjonsfond, slik at soknader som det las 
initiativ til utenom budsjettperioden kan bli behandlet i lopet a\ aret. 

De forskningsprosjektcr NTNF stotter faller stort sett i folgende tre kategorien 

— instituttprosjekter som utfores av institutter for anvendt forskning eller universi

tets- og hogskoleinstitutter e t c , 

— prosjekter i industriell regi som utfores av en bedrift eventuelt med deloppdrag til 
forskningsinstitutter. Til slike prosjekter som tar sikte pa a styrke Fol'-aktiviteten 
i bedriftene, yter NTNF inntil 50% stotte, og det forutsettcs at de generelle 
resultater kan gjeres tilgjengelige for andre norske interessenter. 

1975 1976 1977 

Herav i Herav i Herav i 
Totalt ind. regi Totalt ind. regi Totalt ind. regi 
Mill.kr Mill.kr % Mill.kr Mill.kr % Mill.kr Mill.kr % 

Verkstedteknikk M . 4 5.8 51 13.0 5.9 45 14.1 6.3 45 

Teknisk fysikk og elektro
nikk 11.4 2.3 20 13.2 2.0 15 14.1 2.7 19 

Metallurgi 5.7 1.7 30 6.4 2.6 4 0 6.8 2.0 29 

Kjemi inkl. næringsmiddel-
forskning 7.6 1.5 20 8.9 1.8 20 9.4 2.8 30 

Treforedling 1.2 0.5 42 1.3 0.7 53 3.4 0.6 19 

Bergteknikk 1.0 0.4 4 0 1.2 0.5 41 1.4 0.6 46 

Elforsyning/sterkstrøm 2.5 0.6 24 3.2 0.7 21 3.5 1.0 28 

Kontinentalsokkelen 10.7 5.8 54 18.6 7.6 41 19.7 5.9 30 

Skipsfart og skipsbygging 10.6 6.6 62 12.1 8.2 68 12.7 7.0 55 

Innenlands samferdsel 0.4 - - 0.6 - - 0.5 0.1 11 

Bygg og anlegg 7.7 1.2 16 7.9 1.7 22 8.3 2.0 25 

By- og regionforskning 0.1 0.1 100 0.3 0.1 33 0.1 0.1 100 

Forurensninger 6.2 0.1 2 9.3 0.1 1 8.8 0 -
Arbeidsmiljø - - - - - - 3.0 - -
Automatisering og data
behandling 10.2 0.7 7 11.8 1.5 13 12.6 2.5 20 

Romvirksomhet - - - - - - 0.5 0.3 67 

Teknisk informasjon 2.0 0.1 5 0.6 0.1 16 2.6 0 -
Diverse 2.7 0.6 22 3.6 0.7 19 3.3 0.2 6 

Sum 91.4 28.0 31 112.0 34.2 31 124.8 34.1 27 

-r inntrukne bevilgninger 0.8 1.6 

Nettosum 90.6 110.4 
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iiileritisiniisjoiH I'e ptnsjektn. Delte er tun "tnf.ii nude pn>s|ikt>r i\ l>o .i 
nasjonal karakter vom krevei samarbeid inellntn ill ell« i I lne instituttet. i.knivk. 
en te r eller bedtiftei. De styres .11 siii.i pms|ekt kmiiilei-i MIHI l.n mullii nl 
disposisjon og engasjerer <te lotskjellige iiisi.msei soin k.in buli.i nl pmsirktrts 
losning. 

I tabellen på foregående side ervist N I N'Ks be\ ilgninger til prosjekter i .irene 1'lT'i 7 7. 
fordelt pa de enkelte akt ivitelsoinr.idei. 

PROSJEKT- OG PROr.RAMKOMlTEKR 

For a styre stone forskningsprosjekler og -programmer som er sa onil.illenile ellei sa 
tverrfaglige at de best kan ut fores ved et samarbeid mellom flere instituttet' eller 
bedrifter er etablert en del prosjekt- og programkomiteen Disse bestar av 3 4 
personcr som vanligvis er representanier for brukere a\ forskningsresult.uer med 
erfaring i ledelsc av (orskningsarbeid. Prosjekt- og programkomiteene far pa grunnlag 
av ularbeidedc planer midier til disposisjon for gjennoniforing av prosjektene. 

Prosjekter og programmer som har vært ledet av slike prosjektkomiteer i 197f> 
omfattcr blant annel folgende: 

Programmet Frost i jord ble avsluttet i 197<i. Programmet har ledet til nve 
fremgangsmåter for ä redusere skader ved telehivning. Programmet ble avsluttet med 
utarbeidelsen av en handbok om sikring mot frostskader pa veger, fundamenter og 
vann- og kloakkledningcr. Programmet har vært ledet av en styringskomité med 
fylkesbyggesjef Arne Kjos som formann. 

3-S-prosjcktct er et omfattende forskningsprosjekt vedrorende sikkerhet til sjos 
med særlig vekt på personsikkerhetcn. Prosjektet ble startet hosten 1976. Arbeidet i 
prosjektet vil bli gjennomforl i samarbeid mellom myndigheter, skipsnæringen, 
arbeidstakerorganisasjonene og forskningsinstiuisjonene. Det er lagt veki på å ha en 
bred kontaktflate til institusjoner som er interessert i sikkcrheten til sjos. Kor å 
sikre en best mulig kontakt, er det etablert et egel råd for prosjektet. Prosjektets 
styringskomité Iedes av sivilingeniør Karl Stenstadvold. 

Prosjektet Miljøforhold i \'crftsinrlustricn er et samarbeidsprosjekt mellom en 
rekke verft, arbeidstakerorganisasjonene og NTNF med sikte på å gi bidrag til 
bedring av arbcidsforholdcnc og videreutvikling av samarbeids- og organisasjonsfor-
holdcne i verftsindustrien. Prosjektet Iedes av en styringsgruppe med direktor Magnus 
Hcnnum som formann. 

Innen forurensningsområdet er det etablert flere programkomiteen Programme'. 
Sur nrdbors virknmg pri skog og fisk er et samarbeidsprogram med Norges 
landbruksvitenskapeligc forskningsråd ogMiljoverndcpartementet. Programmet blir Ira 
1977 fort videre i en fase 2. F'ormannen for programmets styringskomité er dosent 
Lars Wallo. Programmet Fast avfall tar opp problemer i tilknytning til innsamling, 
handtering, deponering eller eventuell resirkulering av det avfall som kommimene må 
ta hand om. Styringskemiteens formann er fylkesbyggesjef Arne Kjos. Programmet 
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Dri/t «r >i-n\itinlt'gf> Lu "pp oii>,uus.iioi iskc. okonniimke nj 11 k r> s-k< NpoiMn.il v>,h 
Drill av kommunale kloakkrenn'.inlec,y;. Programme! ble st.utci i lopct .iv l'l?i. Stvi 
ings-komiierns formann er siv iliiij^ciiior Svrin Krik Moen. Itrdrint; .i\ <ln [vsiike 
.uhcidvmiljoct er malet lor progi.immenc Slovlnr\l;tini\; nj; / nu i r rmi ml< >r..,". / ,•>,, 
ar/iftrh/ilit'.uti. Programme! Slov lorsknini» h.u pmlrssiu \-.l>|.»n> Ki<>kst.nl MUD 
formann og lorurenscnde slofler pa arbeidsplassen direklor (h i ' Sandberg. Ileiy^e 
programmcnc er Ira Ml77 overfort lii ilen nve komne loi .ubcidsniil|otiitskiiiue. 
'.amtligc ovennevnle programmer er «ilt en bre<l beskriv eise under kapitlet r o m 
rensninger. 

Programmet l-'jt'rnmalhig ble startet hosten 197C>som et utvide! lorpiosjcki med to 
ars varighet. Programmet sikler mot a komme Ir.un til praktiske anvendeKei av 
malemetoder basert pa mikrobolgc-lcknikk ved fjernmåling av lorurcnsningcr og 
enkelte spesielle ressurser. Programstyrets formann er direklor Dagfinn Jahr. Pro
grammet er omtalt under kapitlet 1'orurcnsninger. 

1'tt'alg for (h'crsiktsanahxc ble etablert hosten 197(> med formal a arbeide for al 
bredt anlagte analyser av problemområder av interesse for XTNE blir tatl opp. 
1'tvalgcts formann er forskningssjef Erik Klippcnbcrg. Dei mest omf.ttlende prosjekt 
som styres av utvalget er prosjcktcl Samfunn og Skog. Dette ble startet i 1974 og 
blir avsluttet i lopet av 1977. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Styrelsen tor 
Teknisk Utveckling, (STU). Prosjcktcl anvender den systcmdynamiske analyseme
toden pa problem den skandinaviske skognæring vil stii overfor i kommende li-ar i 
forbindelse med overgangen Ira god til knapp tilgang pa virke. En rekke mulige 
utviklingsforlop — med hensyn til avvirkning, kapasitet, konsentrasjon, lonnsomhct 
osv. beskrives på grunnlag av analyse av det dynamiske samspillet mellom de 
mange interesser og faktorcr som påvirker næringens utvikling. Xye prosjekter som 
overveies omfattcr: Iloykosl, som problem for verksledindustrien samt Energitilgang 
og kraft krevende industri. 

Prosjektet Data-XIiljo styres av en prosjektkomitc med sivilingenior Audun Sæthre 
som formann. Prosjektets formal er: Anvendelsc av datamaskinbasert automatisering 
fora bedrc ressursutnyltclsen og konkurranseevnen i prosessindustrien, oke innsikten 
i livordan automatisering kan bedrc arbeidsmiljøet og klarlegge sosiale og organisa
sjonsmessige konsekvensar av automatisering, oke (Uuaindustricns evne til ä mote 
prosessindustriens behov for datateknologi. Programmet er delt i en metoderetlel del 
og et installasjonsprosjckt, og utlorcs i samarbeid mellom forskningsinstituller. 
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, en prosessbedrifl og en databedrift. 

EORSKNINGSPROSJEKTER I INDUSTRIELL REGI 

Industribedrifter kap soke NTNF om bidrag til ii dekke inntil 50% av utgiftene lii 
slike prosjekter som er sii vidt avanserte og risikofylte at man ikkc kan vente al 
bedriftene på egen hand kan makte it gjennomføre dem. l'rosjcktsoknadcne blir 
vurdert av NTNFs rådgivende komiteer sammen med og i konkurranse med, søknad
ene fra institutter og andre. Soknadene blir behandlet og prioritert på grunnlag av 
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drrcs kvalilc-t og nytlrn a\ .i fa utfort prmjrktenr. 
Generelle resultatet Ira disse pro\jeklrnr jyoreN uliy»'ni>rlii>c l"r .imlu niii-n-NM-rir 

imiustribetlrilier. 
I'lviklingrn OR omfangei a\ NI NF-be\ilgmngeiH' ul pi<>\jeklrr i iniluMrirll rryi 

fremgar av tabellen nedeiuinder. Som del Iremgar utgjorde prn\jrklei i unHivi r x II 
regi i 1976 12,7% av NTNTs totale budsjett. 

Gjennom denne prosjektordning soker NTNF: 

- a stimulere til et sterkere Fol-engasjement i n.ering\li\rl, 

- ä fremme samarbeid mellom bedrifter, 

- a fremme samarbeid mellom bedrifter og forskniiigsinsinuiiei fm aim-ndt 
forskning. 

Totale NTNF- NTNFbevilgni ng til prosiek ter i 

NTNFs totale bevilgninger indusl nell i regi 

neuobudsjett til prosjekter i % av prosi - i %av NTNFs 
Ar Imill.kr I Imill.kr) Mill. kr totalt totale budsjett 

1967 84.5 17.4 2.6 15 3.1 

1968 92.9 23.6 5.6 24 6.0 

1969 107.4 29.3 9.9 34 9.2 

1970 (27.5 35.3 14.2 4 0 11.1 
1971 151.1 40.4 15.0 37 9.9 

1972 170.7 50.3 16.1 32 9.4 

1973 185.3 59.7 17.1 29 9.2 

1974 194.9 73.1 21.0 29 10.8 
1975 226.8 91.4 28.0 31 12.3 
1976 270.2 112.0 34.2 31 12.7 

I tillegg til prosjekter i industriell regi er næringslivet pä grunn av brukerinteresser, 
engasjert i en rekke forskningsprosjekter ved instituttene, og næringslivet bidrar med 
betydelige midier til disse prosjektene. 

REKRUTTERING OG UTDANNING 

Det er en viktig oppgave for NTNF a sikre en tilstrekkelig rekruttering av godi 
kvalifisert personell til arbeid med de nasjonale forskningsoppgaver og for 
forskningsresultatenes anvendelse i næringsliv og forvaltning. NTNFs virksomhet på 
dette felt faller i folgende kategorier: 

— pävirkning av og assistanse til utdanningssystemet generelt, 

— styrking av undervisningens kvalitet gjennom bidrag til forskningsprosjekter ved 
de høgre undervisningsinstitusjoner, 

— stipendvirksomhet, 

— systematisk trening og etterutdanning av personell i NTNF-instituttene. 
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NTNF la i I97(i fram en revidcrl an.dyse n\er lu-lmxri loi teknisk iiid.innii 
personell. An.ilvsen konkluderte med .11 behovet i l'I.S i \ ill«- \ . i i r 

:i 000 kandidater pa leknikerniv.i 
!i 000 kandidater pa ingeniørnivå 
1 ">00 kandidater pa sivilingeniornivå 

Pcrspckthamilysc 

XTNFs Komite for vitenskapclig personell (KYP) hur publisert en perspektivanalyse 
over rekruueringsforholdcne for teknisk kvalifisert personell. 1 denne analyse 
anbefalte KVT at utdanningskapasiteten i Norge ble bygget ul i overensstemnulse 
med behovsanalysens konklusjoner. 

I perspektivanalysen ble betydningen av ;i bygge ut en formell utdanning fram til 
en doktorgrad ved NTH og ved realfagsfakultetene understreket. Den fortsattc 
utbygging av NTH og realfagsfakultetene ble vurdert. 

Det ble videre anbefalt at ingeniorhogskolene skulle bygges ut til li-arige integrerte 
hogskoler og at NTH skulle tilpasse sin undervisning slik at ingeniorer fra disse 
skoler kunne tas opp direkte i NTHs 3. årskurs. 

I perspektivanalysen ble det spesielt pekt på at teknikerutdanningen ikke var 
bygget ut i det omfang som var onskelig, og at de tekniske lagskolers utbygging og 
inkorporering i den videregående skole måtte utredes snarest mulig. 

Utbygging av de tekniske utdannmgsinstitusjoner 

Etter droftelser med Kirke- og undervisningsdepartementet oppnevnte NTNF 
sommeren 1976 et ad hoc-utvaig som fikk til oppgave å utarbeide en handlingsplan 
for utbygging av den hogre tekniske utdanning. Utvalget fikk folgende sammenset-
ning: 

Direktør Egil Abrahamsen, formann 
Professor Johannes Moe 
Sivilingeniør Finn Rafn 

Utvalget tok sitt utgangspunkt i den behovsanalyse og den perspektivanalyse som 
NTNFs Komite for vitenskapelig personell arbeidet med. Utvalget sluttet seg i 
prinsippet til resultatene i behovsanalysen, men fant at det ikke var realistisk å bygge 
ut de tekniske undervisningsinstitusjoner så raskt som forutsatt i behovsanalysen. 
Den handlingsplan som ble utarbeidet tok derfor sikte på at utbyggingen skulle være 
gjennomført innen 1987. Utvalget foreslo blant annet folgende: 

— at NTH i løpet av en 10-års periode gjennomfører det utbyggingsprogram som 
tidligere er foreslått av NTH og som fører til et totalt studenttall ved institusjonen 
pa 6 200 studenter, 
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al del cubicles n i fullverdig sivilingonioiiud.innini; |).i ct n\ l l gri>i>i.ili\k »ml M»II 
skal na on utdanningsk.ip.isiuM P-i -''-" "ivilmgeinoirr I" -<i li.i I"IST. 

.1! utdanningslilbiidono ved rc.iHagslakultetrl legge-, til ret lo slik .11 d<- 1t-.1lk.1mt1 
d.iter sum seiv er interessert i en slik utdanning. I.ir hcdic limiiM-liimi>n 1 .1 l\llc 
slillingor i næringsliv OR offentlig fonallning a\ don lypc sum lidligerc gjorne liar 
\;i-rt forbeholdt sivilingenioicr. Kn arlig tilgang pa 1.1 L'OO rcilk.indid.uoi ill slike 
slillingcr synes ikke urimelig, 

- at det gjennonifores en slerk utbygging a\ stipondlilbudenc lor .1 sikre 
rekruttering til dr.-gradsutdanningcn i Norge, 

- utvalget fant ikkc at det var realistisk ;i gjennomføre en overgang til 3-... ige 
integrerte ingeniorhogskoler i den periode handlingsplanen oml.Ulci. Det ble 
derfor anbefalt at ingciiiorhogskolene fortsatt skulle ha 2-arige utdanningstilbuci 
basert på den vidercgåcnde skoles forkunnskapcr i matematikk og fysikk og at det 
ble bygget ut ett-årigc påbyggingsår ved ingeniorhogskolene for ea 30",'., a\ 
ingeniorene. 

Gjennom en lang rekke är har et meget betydelig antall norske ingeniorer og 
sivilingeniorcr gjennomfort sin grunnutdanning ved utenlandskc læresteder. Gjen
nom storparten av ctterkrigstiden har Norge pa denne maten tatt tilført et par 
hundre ingeniorer og sivilingeniorer årlig som gjennom sitt studium hadde en vel 
etablert kontakt til de beste teknologiske miljoer i andre land. 

Antall norske studenter som studerer teknologiske fag i utlandet har i de senere år 
gått radikalt ned, og i årene som kommer kan Norge ikkc regne med el tilsvarcnde 
tilskudd på personell som har fått etablert sin kontakt til utenlandskc miljoer på 
samme måte som tidligere. 

Utvalget understreket nodvendigheten av å iverksette tiltak som gjor det mulig å 
opprettholde god kontakt mellom norske teknologiske miljoer og internasjonalt 
anerkjente miljoer i utlandet. For dette formål anbefalte utvalget å opprette 
stipcndtilbiid på tilsammen 20 mill. kroner for norske kandidatcr som onsker å 
gjennomføre en videregående utdanning i utlandet, og for utenlandskc kandidater 
som onsker å gjennomføre et videregående studium, eller arbeide en tid i Norge. 

NTNFs stipendprogram nier 

NTNFs forskjellige stipendprogrammer har torst og fremst til hensikt å bidra til den 
best mulige rekruttering til den tekniske og teknisk-naturvitenskapcligc forsknings-
sektor. I alt er det av NTNF, eller under medvirkning av NTNF, delt ut vel 1.000 
stipend til yngre norske forskerc for 1 - 2 års sludicopphold i utlandet. De fleste av 
stipendiater har fullfort sitt studicopphold og deltar nå aktivt i forskningsvirksom-
het i Norge. 

NTNF har også gjennom sin stipendvirksomhet bidratl til å styrke norske 
førskningsmiljoer ved å gi stipend til utenlandskc forskerc som onsker å arbeide i 
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Nmgi i I - •'•• 1 all h.n XINK <lell ut M-l :(l»l -I.kr stipend IMTIII-II p.I ..i _' in 
stipenrfi.iter. XIXF delei ogsa ut enkelte stipend ,i\ koiien \.IIH;IHI itl iiiriil.m<Uki 
loiskere MIHI blir imileil a\ norske lorskningMiiiljoei til a opphalde «•»• \ iwisln 
liUNkiiingMiisiuusjoner. I .ill liar < a .Ml internasjonalt .iiietkjenie loiskeie oppholt MI; 
i Norge i en periode a\ I .'1 m.nieder under delte program. 

NTNFs industrislipenrf har til formal a tilby Iorskei utdanning til \ ngre kandidat t 
som onsker a gjennomlore et utdanningsprosjekt i n.i-i tilkiiv innig til ii.i'»ing\li\ei. 
I ils.mimeti liar n;i vel 40 kandid.iter deltatt i deile program, 

I 1976 ble det i all dell ut 1 1!) slipend. lordelingen a\ disse er \ist pa s. L' 1 '1. 

\'i<li-)futviklins; tw ftnslicrc ansatt i S'l'Sl-'-wsti'mrt 

I de nye vedtekter som ble verft uti for NTNF-inslitiiltene ble det i instituttenes 
formålsparagraf fastslått at instituttet også skal bidra lii medarbeirferes !aglige 
utvikling og til a dyktiggjore dem for innsats innenlor og ulenlor instituttet. Denne 
formulering i vedtektene bekreltet at utdanning av egei personell er en viktig 
oppgave for instituttene og sideordne! annen virksomlut. 

For supplement lii den inlerne personalutvikling og den faglige ajouiToring av 
viten, har NTNF etablert egen etterutdanning (.X TN FF,). XI "SYV. bar som formal a 
medvirke til: 

— a lilforc kunnskaper til personell som er engasjert i Fol'-virksomhet eller 

FoL'-bcslektet virksomhet innen NTNFs arbeidsfelt, 

— gjennom arrangement av seminarer, symposier og loredragsnioter o.l. medvirke til 
a utvikle Fol'-personell slik at del seiv finner storre glede i arbeidet og blir dyktige 
medarbeiderc pa deres naværende og fremtidige arbeidsplasser. Gjennom dette 
arbeid skai elterutdanningen medvirke til a skape inspirerende og kreative 
FoU-miljoer. 

I 1976 har XTNFE gjennomført stminarer og sturliegruppeaktivitet for prosjekt-
lerfere, prosjektmedarbeidere, nyuteksaminerte forskere, saksbehandlere, sekretirrer, 
verksted- og laboratoriepersonell. Dessutcn har det vært korte kurs i rapportskriving 
og arkivering, foredragsmoter ete. 

NTNFs ÆRESPRIS 1976 

NTNFs ærespris deles ut for fremragendc innsats for ii skape ny norsk industriell 
produksjon pä grunnlag av teknisk-nalurvilenskapelige nvvinninger. 

NTNFs Ærespris I 97fi ble pii NTNFs ärmote tildelt ovcringenior Olav Mo for hans 
innsats med utvikling, konstruksjon og markedsforing av produksjonsplan formen 
CON DEEP. 
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FORSKXIXGSRADF.NESSA.VARUKlO.SrjYAl.G 

Forskingsradene* Samarbeidsutval^ (KST) ble opprcttcl i I *' 7 I av ile rk sMni ude 
forskningsrad. Samarbeidsutvalet bestar .i\ slyrelortnenn og admimslreiende 
direktorer i de fire forskningsrad. Formannsvervet og sekretariatet i FnrskmngM ad 
enes Samarbeidsutvalg gar pä omgang mellom lorskiiingsradrne. J oi pennden 1 * * 7 ~« 

— )!)7() har formannen i NTNFs arbeidsiiKalg v.irt formann i FSl ' .og seku-tari.itet 
har ligget ved NTNFs administrasjonskontor. Blant viker som ble behandlet i I'l7i> 
nevnes: 

— Samordning av forskningsrådenes synspunkter ved myndighetenev behandling n 
forskningens organisasjon og finansiering. 

— FSL' har ved flere anledninger droftel oppretlelsen og organisering a\ et nytt 
forskningsrad for samfunnsplanlegging under NAVF og vurdert hvordan det nve 
forskningsråds virksomhet kunne tiloasses forskningsradsstrukuiren. 

— FSL' har droftet og samordnet forskningsrådenes syn nar det gjelder kulturavtaler 
med øst-europeiske land. FSU er også representert i L'teniiksdepartementets 
rådgivende utvalg for kulturavtaler. 

— FSL' har vedtatt å dele ut stipend til journalister som onskcr a kvalifisere seg for 
journalistisk virksomhet innren norsk forskning. Ver! soknadsfristens utlop 31. 

desember var det kommet inn i alt 8 søknader. 

— FSU har foreslått to representanter i styringsgrupper! (or "Program for overvaking 
og forskning vedrorende forurensingssituasjonen i norske larv ann". 

— Spørsmålet om norsk stotte til det nordiske miljotidsskrift Ambio har vært 
droftet. Det ble funnet fram til en ordning hvor Miljøverndepartementet og NTNF 
sammen skulle støtte tidsskriftet. Den norske kontakt til tidsskriftet går gjennom 
Det norske Videnskapsakademi. 

— Det er tatt initiativ til en bedr? presentasjon av norsk forskning i publikasjonen 

World of Learning. 

Mer detaljerte opplysninger om FSUs virksomhet finnes i FSUs årsberetning. 

NYANLEGG OG LOKALER FOR FORSKNINGSYTRKSOMHE'J'EN 

I de senere år har det vært relativt liten virksomhet for å skaffe nyanlegg og lokaler 
for NTNFs forskningsvirksomhet. Vi står nå overfor en periode da det blir nødvendig 
med større investeringer i nybygg for å sikre rasjonelle arbeidsforhold. NTNF har 
vært engasjert i folgende tiltak i det forløpne ar: 

Nybygg for Chr. Michelsens Institutt 

Som meddelt i fjor har NTNF, delvis med utgangspunkt i en spesialbevilgning, 
besluttet å bidra med 15,3 mill. kroner eller ca tredjedelen av utgiftene ved reisning 
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a\ nybygg lor Chr. Michelsens Institutt pa Fantoft i Herden. Byggel er under reisning 
og \eines klan for innflytting i lopet u\ I97N. 1 11)76 bar N I NT- bidi.iti med h null 
kroner. 

Xybygg for \<irsk I 'ndcminnsinstitut t (XI I) 

For Norsk undervannsinstituu, som er etablert ved et samarbeid nullum VI NI- ug 
Del norske Veritas, er del iin<ler reisning el nybygg med hyperb.ir-iitslyr i Ueigen. 
Nybygget ventes klart i 11)78. 

i 't bvgging av de hydrod\numiskc luboratoricr [»i Ty holt i Trondheim 

Ved Vassdrags- og havnelaboratoriet og ved Skipsmodelltanken i Trondheim er del i 
de senere ar utfort omfattende modcllprovningcr i forbindelse med borerigger, 
plattformer og annet utstyr pä kontinentalsokkelen. Kor a tilfredsstille det 
fremtidige behov er det gjennom noen ar arbeidet med en plan for utbygging av 
laboratoriene. Planene omfatter en forlengelse av Skipsmodelltanken til en lengde av 
260 meter, samt bygging av et nytt basseng med dimensjoner 80 x 50 x 10 meter. Til 
anlegget vil knyttes utstyr for generering av böiger, ström og vind, slik at 
modellprovning kan utfores under forhold som mest mulig ligger opp til de man 
moter i Nordsjoen. Anlegget er kalkulert til 60 mill. kroner i 1976-kroner. 

NTNF fremmet i budsjettforslaget for 1977 et forslag om en bevilgning pa 45 
mill. kroner. Fra myndighetenes side ble meddelt al man var villig til ä gå inn for en 
samlet statlig bevilgning på 35 mill. kroner og 9 mill. kroner ble stilt til disposisjon 
for budsjettåret 1977. Forutsetningen var at de ytterligere midier som var 
nodvendig, kunne skaffes fra annet hold. 

Arbeidet med å oppnå en fullstendig finansiering av anlegget har pågått i 1976. 
Samtidig har detaljplanleggingsarbeidet av anleggene vært fortsatl med henblikk på 
at planene skal være klare for innsendelse til anbud så snart finansieringen er brakt i 
orden. 

Utbygging av telemetristasjonen i Tromso 

Som nevnt i fjorårets beretning, har man i noen tid arbeidet med en utbygging av 
telemetristasjonen i Tromso med sikte på at denne ska] kunne ta ned data fra de 
ressurssatellitter som er planlagt utsendt i NASA-regi. Man siktet mot at denne 
stasjon skulle ta ned data for hele det nord-europeiske og tilgrensende arktiske 
område og säledes inngå i et globalt samarbeid for ned tagning av ressurssatellittdata. 
Utbyggingen var planlagt å ville koste 7,5 mill. kroner, og NTNF sokte i sitt 
budsjettforslag for 1977 om et bidrag på 6 mill. kroner. 

I september 1976 fikk man meddelelse om at det svenske Rymdaktiebolag hadde 
planlagt å bygge en tilsvarende telemetristasjon i Kiruna, og at man siktet pä 
gjennom denne å betjene samtlige medlemsland av European Space Agency (ESA). I 
lopet av hosten 1976 ble det klarlagt at da Sverige og ikkc Norge er medlem av ESA, 
ville ESA basere sitt planlagte samarbeid på data som ble tatt ned over 
Kiruna-stasjonen. 
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Med utgangspunkt i den nye sil nasjon revuidene N 1 N I- i J u t i r n av I ' lTupluui» 
loi Tromsoslasjonen. Man har na lieniinet Inrsl.ig 0111 al Masjnneii skal ti\ nu« s " ' 
Mied hovedvekl pa a brtjene de muske intetrssri og sprsu-lt sikn* moi a India til en 
oMTvaking a\ ele nye fiskeriområdet, kontinentalsokkelen ug dr pm.ur <>mt.ul< i 
Satcllitter for el slik.t overvakingsprogiam ei planlag; i NASAs Sl.ASA I sene IVi n 
IV' Hildes I)' tydelige usikkcrhetsmoniennT \i'd dennr utbygging. N I .NI- liai iremim i 
forslag om at stasjonen utbygges i to byggetrinn. Det forste byggetrinn \il kir \e in 
sumlet bevilgning pa 3,5 mill. kroner, og er planlag) gjennomfort i l'.>77. 

Stortinget anbefalte' ved behandling av den foist livnilagle plan en be\ilgiiing lm 
H>77 pa 3 mill. kroner. Da de for Stortinget Iremlagte loiutseliiinger li.n endiet sto, 
vil den endelige plan i begynnelsen a\ 1977 bli Iremlagi lm Stortinget pa nv. 

Xvbvgg for Xorsk inntil it! t for :'inin/or.sk/iiiiii(XI\'.\) 

Norsk institutt for vannlorskning har meget utilfredsstillende arbeidslokalet, og 
NTNF har gjennom Here är arbeidet for a fa reist et nvbygg for institutlel. Del har 
budt pa store vanskcligheter ä komme fram til enighet om en plassering som mvndig-
hetcne kunne godkjenne, og saken er derfor stadig blitt tilsatt. Situasjonen for 
instituttet er na blitt meget vanskelig og NI VA, NTNF og Miljoverndepartementet 
har i lopet av 1976 sokt a finne fram lii en losning. Planleggingsarbeidet fo>- et 
nybygg er drevet sä langt man kan Uten ä kjenne tomten. Omkostningenc anlas a 
ligge mellom 33 og 40 mill. kroner i 1970-kroner. Flere alternative plasseringer har 
vært under vurdering, og konkrete forslag er na lagt fram for myndighetene. Man 
sikter mot relativt tidlig i 1977 a fa klarlagt plassering og tomt. NTNF vil soke om en 
forste bevilgning for nybygget pä statsbudsjettet for 1978. 

Leie tir lokaler for forskningsinstituttvr 

Flere av NTNFs institutter har i noen tid arbeidet under lite tilfredsstillende 
arbeidsforhold. For ä bedre situasjonen er det i lopet av 1976 ordnet med folgende 
nye leieforhold: 

— For Institutt for kontinentalsokkelundersokelser (IKLT) er det leid nve lokaler i 

Trondheim. 

— For Norsk institutt for luftforskning (NII . l ) ei det leid nye lokaler i I.illestrom. 

— For Transportokonomisk institutt (TOI) er det leid nye lokaler pä Helsfyr i Oslo. 

— For Norsk institutt for by- og rcgionforskning (NMR) er det leid lokaler i 
Nydalen i Oslo. 

INTFRNASJONAI.T SAMARBEID 

Kl omfattende internasjonalt forskningssamarbcid er etablert pä flere plan i 
NTNF-systemet. Del er en utstrakt kontakt utad bade pä det personlige plan, pä 
institutlplan og gjennom offisielle samarbeidskontrakler. Samarbeidet omfattcr bade 
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planmessig utveksling a\ informasjon og inlegicile loiskningsprosjektei. Vikne,'' 
internasjonale samarbeidsprosjektet hvor de enkelle intliiullci 11 nm>l\eii. ei nni i i 
under omlalen av de enkelle inslilutlcr. Halden-prosjektet er el eksempel p.i deile. 
Nedenunder er gitt en kort omtale a\ internasjonalt hu \kningsN.uiiai"l>eid Inoi \ 1 N f 
direkte har en formell samarbeidskontakt. 

XORDFORSK 

NORDFORSK er en nordisk samarbeidsorganisasjon loi Icknisk-n.iUnvitcnskapelig 
forskning. NORDFORSK har som oppgave a initiere, fremme og organisere 
samarbeid mellom de nordiske land innenfor teknisk og dermed sammenheugendc 
naturvitenskapelig forskning, virke for utnytlelse av forskningsrcMillatcnc og for 
samordning av de nordiske lands innsats i internasjonalt samarbeid. 

NORDFORSKs medlemmer er de tcknisk-naturvitenskapelige forskningsrad og 
tekniske vitenskapsakademier i de respektive land. NTNF er det norske medlem a\ 
NORDFORSK. 

NORDFORSK har konsentrert innsatsen om folgende fagområder: 

— teknisk informasjon og dokumentasjon 

— materialteknikk 
— miljoverntcknikk 
— sosialteknikk 
— data-, styrings- og komponentteknikk 
— tverrfaglig utrednings- og kontaktvirksomhet 

NORDFORSK har etablert nordiske prosjekter innenfor Inert av disse omradene. Pä 
grunnlag av planer for og lopende FoU-virksomhet i liveri av medlemskmdene, soker 
NORDFORSK ä samordne ovcrlappende virksomhet til nordiske prosjekter med 
deltakelse fra minst to av landene. Hensikten er at disse prosjektene skal gi lonnsom-
me samarbeidstilbud, slik at mcdiemslandene fär ta del i et storre FoL' prosjekt 
ved ä samordne sine respektive delprosjektet'. Forutsetningen er at delprosjektene 
har nasjonal prioritering og finansiering. NORDFORSK bcvilger midier til forstudier 
og samarbeidskostnadcr. 

NORDFORSKs totale virksomhet i 1976 belop seg til ca 15 mill. svenske kroner. 

Nordisk fond for teknologi og industriell utvikling (Nordisk Industrifond) 

Nordisk Industrifond ble opprettet i 197'5 pä initiativ fra Nordisk Rad som ledd i et 
utvidet industripolitisk samarbeid. 

Fondets oppgave er å fremme en nier effektiv utnytlelse av nordiske ressurser for 
teknologi og industriell utvikling, samt bidra til industrielt samarbeid over 
landegrensene. Fondet kan gi stotte til prosjekter med deltakelse fra minst 2 av de 
nordiske land. Det tas primært sikte på å stotte slike prosjekter som innen en 
begrenset tid kan utnyttes industrielt eller bidra til a lose oppgåver av felles interesse. 

XXXIX 



Kolijrndr liovednrniadei ti ("ilt pnoii i i i 

mil|o\t*mi<*knikk 

helsevcrnteknikk 
materialteknikk 
tr.msporlleknikk 
energiteknikk 

Fondet linansieres ved bevilgningei Ira de ieo|tekli\e lami •«i.«tsl>tuls|i-llt-i >»n ilr« i.e. 
sikte pa a tilfore Kondel ">() mill. s\cnske kroner i lopel a\ en temaispenode. 

\ 'cd vurdering av piosjeklcnc samarbeider Fondet med de nasjonale loisknmuM.ul 
innen medleiiislandene. NTNFs radgivende komiteer \urdeiei ug axgu uuaUUei i 
denne forbindelse om de enkelte soknader til Kondet. Kl siorre flerarig Kol '-program 
vedrorende redningsmidlcr og nodradioutstyr til handelsflåten, har \a-rt stotiet a\ 
Nordisk Industrifond og NTNF i fellesskap og \entes avsluttet i 1977. 

Nordisk Ministerråd 

NTNF deltar i nordisk samarbeid i regi av Nordisk Minislerrad innen forurensnings-
sektoren. NILU (Norsk institutt for luftforskning) koordinerer et prosjekt som 
forbereder opprettclsen av det europeiske overvakingsprogram for luftforurens-
ninger. Sentralinstitutt for industriell forskning (SI) deltar i et prosjekt vedrorende 
forekomst og spredning av mikroforurensningcr. 

Internasjonal romvirhsomhet 

NTNF deltar i European Space Agencys (ESAs) MAROTS-program for maritim 
satellittkommunikasjon. Programmet omfatter utvikling av en satellitt for kommu
nikasjon mellom skip og land. Det foreliggcr na planer om utvidelse av de eksperi
mentelle MAROTS-program til et operativt program. Norge har i prinsippet sluttet 
seg ti 1 denne utvidelsen. 

Fra Andoya rakettskytefelt er det i lopet av 1976 skutt opp 7 forskningsraketter. 
Foruten norske forskere har det deltatt vitenskapsmenn fra England, Tyskland, 
Østerrike, Sverige og USA. Avtalen med Sverige og 6 andre medlemsland i ESA om 
felles utnyttclse av Andoya rakettskytefelt og ESRANGE (rakettskytefeltet i 
(Kiruna) er forlenget for perioden 1.7.77—31.1 2.80. 

NTNF samarbeider med NASA om rakettutskytninger fra Andoya og angaende 
nedtaking av data fra NASAs ressurs-satcllitter over Tromso-stasjoncn. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

NTNF deltar i OECDs miljokomite og dens underorganer. Et storre prosjekt 
vedrorende langtransport av luflforurcnsninger i samarbeid med 10 andre land vil bli 
avsluttet i 1977. Norsk institutt for luftforksning (NILU) er sekretariat og 
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kooidinrici prosjekt« I. Noi sk institutt li>i l>\ 01; iri;ioMli>tskiimi; iNIHKi «lrlt.ii > 
Notoi giotip on urban rnxiionmcni. 1 i.uisportokonomisk Institutt I I O I I «Ultjt r 
OK.CDs xcc.loiskniilj>spn>i;rani <>n drhar i drl loprndr iilirnl giniLmi "11M 
lnlcrn.iiion.il Ro.ui Rest-arch Dot iimrni.it ion" (IRRI)I 

Ei onotnic (.Vi.'nmmmii Jor Eiuttftt- (E(.'E) 

Notgc lur i 1976 v;cri "lead country" for planlegging ax rt stone mtein.i\|oiutt 
male- og oxrrxakingsprogram for lultforurcnsningcr i l.utop.i mrd .Norsk institutt loi 
liiflloiskning (Nil.I ') som utforciide instans. Hade ost -europeiske <>t; xcsi-riuopciskr 
land deltar. Den utarbeidede plan xentcs xedtatt i hegyiinelsin ax I *»7 7. 

Xorth Atlantic treaty Organization (XA'I'O) 

NTNF medxirker til Miljoxerndepartmentels arbeid i Committee on the Challenges 

of Modern Society (CCMS). 

NTNF administrerer utdeling ax NATO Science Fellowships i Norge. 

European Coal and Steel Community (ECSC) 

ECSC starter et s'orre 3-årig forskningsprogram som omfatter "Fatigue, stress and 
corrosion on offshore steel structures". England, som i ca I ar har arbeidet med et 
parallelt forskningsprogram, har truffet avtale med ECSC om et samarbeid. 

NTNF stotter en del prosjekter innen samme forskningsfch og forbereder pa 
xegne av norske interesser, et FoL'-samarbeid med ECSC og England. 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) 

I henhold til den ax'tale som er sluttet mellom den amerikanske og den norske 
regjering, har NTNF i 1976 fortsatt administrert det store seismiske anlegg NORSAR 
(Norwegian Seismic Array). Virksomhetcn er nærmere omtalt pa side 154. 

OVERSIKT OVER NASJONALE FoU-UTGIFTER 

NTNF har siden 1962 systematisk samlet og bearbeidet statistiske opplysninger 
vedrorendc utgifter og personale i FoU-virksomhcl, dels innen cget omrade, dels 
innen hele forskningsområdet. Dette er skjedd i samarbeid med de andre forsk -
ningsråd \'ed deltakelse i Forskningsradcnes Statistikkutvalg. Utvalget, som er 
opprettet av Forskningsradcnes Samarbeidsutvalg, har blant anriet til oppgave ä 
koordinere arbeidet med forskningsrådenes FoU-statistikk. 

For ä gjore de norske oversikter sammenliknbare med tilsvarendc oversikter fra 
andre land, har forskningsrädene samarbeidet med tilsvarendc organer i de ovrige 
nordiske land og med OECD og UNESCO og sokt a komme fram til felles 
definisjoner og metodikk. 

I de folgende avsnitt gjengis hovedresultatene av tre oversikter som er utarbeidet i 
1976. 
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ii lirrttgntiigcr o i v r Slal\tii»ls)fllt'l III iill rui\,r'M<t/ ^•>t ,"'. ' ." 

Sitlrn I'.17(1 er tlrt .irliR utarbeidet mr iMkui nvri de loi.de ln \ ili;tum;< i lii I .-l " i r i 
Statsbudsjettet. Den siste ovetsikton gjeldet I'l77. (iiuunl.iytt l.n ,m il\ -., r< .r 
St.prp.111. I loi l *>7 7. vom innelioUler K<iy<'iui|ji'i^ hevilgnme^l.nvl.ii;, . >U m l i j i i 
budsjett (S III) lor I«)7(i. 

Statsbudsjettet for 1977 baron samlet IH-\II|>IHIH> ul Kol' tiririmei tii I ". 7t> mill 
kroner. Delte representerer en okning Ira 1976 pa IIS.X'V., mens dei >.tinledr 
Statsbudsjett (ekskl. lanetransaksjonei) har en øk mue, pa I'1.7".'.. 

Fol'-aiidelen av totalt Statsbudsjett inkl. lanetransaksjonei er '_'.7t'\. !m I97ti..e, 
2.">l% for 1977. Eksklusive lanetransaksjonei ei loi '-andelen 3.LM";, loi I'l7i. oy 
3.05% for 197 7. 

Departcmenler med störst relativ vekst i f o l -bev ligningene ei Kommunal- og 
arbeidsdepartementei som har okt med 46"!i Ira I 1.2 mill. kroner i 1976 til 16.3 
mill. kroner i 197 7, og Miljovemdepanementet som har okt med 30% i samme 
periode. Den relativt sterke okningen for Kommunal- og arbeidsdepartementet 
skyldes hovedsakelig det nye kapitlet "Tilskott til arbeidsmiljoforskning under 
NTNF". En del av disse midlene var tidligere bevilget over Miljovemdepanementet. 
For Industridepartementet er det beregnet en okning pa 16% i bevilgningene til FoL'. 
For Kirke- og undervisningsdepartementet er okningen 1 1%. 

Departementer med store bevilgninger til Fol" i 1976 og 1977. Mill. krc.ner 

Kirke- og undervisningsdepartementa! 
Industridepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Landbruksdepartementet 
Sosialdepartementet 
Miljøverndepartementet 
Utenriksdepartementet 
Fiskeridepartementet 
Øvrige dep. og statens lorr.drift 

Totalt 

Okning i % 

626.4 695.0 11.0 
230.7 266.7 15.6 
129.4 150.6 16.4 
122.8 143.2 16.6 

S8.0 66.2 14.1 
36.7 47.8 30.2 
38.6 42.7 10.6 
37.5 42.0 12.0 

104.7 121.9 16.4 

1 alt 42% av anslätte FoU-bevilgninger (673 mill. kroner) gar til universiteter og 
hagskoler, mens 21% (327 mill. kroner) gar til offentlige institusjoner som driver 
FoU og 20% (312 mill. kroner) gär til forskningsnidene. 

Det gjøres oppmerksom pä at tallene i oversikten er beregnede FoU-andeler av de 
foreslätte bevilgninger som inneholder midier til FoU. Analysen er basert pa 
forskningsriidenes nyeste FoU-statistiske opplysninger. 

Ytterligerc opplysninger er gitt i publikasjonen "Bevilgninger over Statsbudsjettet 
til forsknings- og utviklingsarbeid 1977. Utdrag av St.prp. nr. 1", som kan fas ved 
henvendelse til forskningsriidene. 
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Andre bevilgn. 

h. Total nasjonal Fol'-virksomhet 1975 

Den nyeste publikasjonen gjelder 1975, og er basert delvis pa sporreskjemaer og 
delvis pa estimater. Opplysningene dekker Fol'-virksomhet i næringslivet, forsk-
ningsinstitutter, universiteter- og hogskoler og andre inslitusjoner som driver FoL', — 
og har samme omfang som tidligere. 

Kcsuhatenc viset al det ble brukt i alt 2 030 mill. kroner til FoL' i 1975, en 
okning pä 23% fra 1974. Driftsutgiftene til FoL' utgjorde 1 849 mill. kroner, en 
okning pä 22%), mens kapitalutgiftene okte med 147% til 181 mill. kroner. De totale 
FoU-utgiftene utgjorde 1.37% av bruttonasjonalproduktet. Denne andelen er noe 
hovere enn den som har vært registrert for. Andelen i 1974 var 1.28%. 

Det offentlige var fortsatt den storste finansicringskildcn for FoU med 1 190 mill. 
kroner, en okning pä 19% fra 1974. Midlene fra næringslivet utgjorde 742 mill. 
kroner, en okning pä 36%. Andelen av de totale FoU-utgiftene som er finansiert av 
det offentlige har fall fra 61% i 1974 til 59% i 1975, mens andelen finansiert av 
næringslivet har okt fra 33% til 36%. Andre kilder og utlandet utgjorde til sammen 
5%, omtrent den samme andelen som tidligere. 

Man har for 1975 presentert FoU-statistikken etter sektorinndelingen anbefalt av 
OECD, som ble brukt forste gang i 1974. Foretakssektoren, som omfatter 
næringslivets laboratorier, statens forretningsdrift og visse forskningsinstitusjoner, 
var den storste sektoren med 47% av de totale F'oU-utgiftene. Andelen av de totale 
FoU-utgiftene som ble brukt ved næringslivets laboratorier var 30%. Disse andelene er 
noe storre enn i 1975. Den nest storste sektoren var universitets- og hogskolesek-
toren med 30%. 
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I alt er det beregnet utfort 13 330 FoU-årsverk, hvorav 45% eller 5 970 var utfort av 
personale med universitets- og hogskolcutdannelsc. Begge typer FoV-årsverk har oki 
med6%siden 1974. 

Ytterligere opplysninger er gitt i publikasjonc.i "FoL'-statistikk 1975. Forsknings-
og utviklingsarbeid. Utgifter og personale", som kan fås ved henvendelse til forsk-
ningsrädenc. 

c. FoU-virksomhet i industri, bergixrksdrift og byggf-og anlcggsi'irksomhet 

Den nyestc undersokelsen gjelder 1975 og er den 14. i rckken av NTNFs årlige 
undersokelscr. Sporreskjemaer ble sendt til 1 224 foretak med nier enn 50 ansatte 
(inkl. noen foretak med færre ansatte i særlig FoU-intensivc grupper). Svarprosenten 
var 80. 

Statistikken er noe omlagt i forhold til tidligcre år. Gruppen annen virksomhet er 
sloyfet i denne oversikt og dcssuten er foretakenes oppgitte FoU-dala for oppdrag, 
gåver, kontingenter etc. benyttet istedenfor at man som tidligcre benyttet de 
oppgitte data fra forskningsinstituttene for foretakenes eksterne FoU-utgiftcr. 
Foretakenes tall for eksterne FoU-ulgifter er totalt lavere enn tallene fra 
instituttene. For detaljerte opplysninger og mer spesifiserte FoU-data henvises det 
til publikasjonen "FoU-virksomhet 1975. Utgifter og personale i næringenc industri, 
bergverksdrift og bygge- og anlcggsvirksomhet" som kan fås ved henvendelse til 
NTNF. 
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\tit<nfm lyt'"*;" ti,KU <tr htirr<l>i'\ulli>h-iif 

l o u l c Fol ' utgilter for lnrot.ik I tnduMn. hergxctksdtilt ngl>\iy;«- • »•• .iiilt-)g>«\itk 
><>mhri var i 197") i folgt* undersokelsen (>38 mill, kruttet tum ."'!>'' null, kit-m-i i 

1974, dvs. en nominell okning pa '-'.VI.. ,\\ tndmtru *t\ tnu le Fol ' ttlgiltrr p.i i>>7 
mill, kroner ble 91.5% finansiert av egne midier inklusive l.m, li."*";, at <>ll<-mlit>c 
tindler og 2% av ullandet og andre kilcler. 80% av de offentlige midier ble lien\ net til 
Kol -virksomhet vedrorende maskiner og elektriske apparatet og materiell. 

80% av industriens totale FoU-ulgifter er ifolge umler->okel\en oppgitt ,i gjelde 
folgende produktgrupper: 

Tot. ile FoU Toule FoU 
Tutale FoU-utgitter uig. 

brut 
i 'V, ,iv 
toprod -

uty i % av 
av total bearp 

Mill. kr % veid ,1 1 vei di 

Elektriske apparater og materiell 221.3 35 4.6 10.4 
Kjemiske råvarer, kjemisk-tekmske prod. 93.8 15 1 7 4.8 

Maskiner 88.5 14 0,9 3.0 

Metaller 65.3 10 0,6 1.8 

Transportmidlet 53.0 8 0,4 1.3 

Øvrige industnprod. 115.1 18 0.2 0.7 

Total industri 637.0 100 0.6 2.0 

Statistisk Sentralbyrå, SU nr. 2, 1977. Industristatistikk 1975. 

Av dc totale driftsutgifter til FoU-virksomhet i industrien er 1% oppgitt som 

grunnforskning, 13% anvendt forskning og 86% utviklingsarbeid. 

FoU-virksomheten vedrorende hyggi'- og anleggsvirksomhet, som totalt utgjorde 

16.2 mill. kroner er finansiert med 99% av egne midier og 1% av offentlige midier, 

mens FoU-virksomheten vedrorende bergverksdrift, 1.4 mill. kroner, i sin helhet er 

dekket av egne midier. 

Totalt oppga 249 konsern/foretak at de hadde hatt utgifter til FoL' i 1975. Av

disse hadde 17 FoU-utgifter liver pa mer enn 10 mill. kroner eller til sammen 384 

mill. kroner, dvs. 59% av de totale FoU-utgiftene. Figurcne pä neste side viser disse 

konsern/foretak fordelt etter antall ansatte, med angivelse av gjennomsnittlige 

FoU-utgifter pr. foretak og av totale FoU-utgifter for de enkelte storrclscsgrupper. 

Den geografiske fordeling av de totale FoU-utgiftene viser a! 30% ble registrert i 

Oslo, 44% på Østlandet for ovrig, 20% på Sor- og Vestlandet, 4% i Trøndelag og 2% i 

Nord-Norge. 

Totalt var ca 5 500 personer engasjert i FoU-virksomhct i industri, bergverksdrift 
og bygge- og anleggsvirksomhet i 1975. Av disse hadde 29% universitets- og 
hogskolcutdannelse hvorav sivilingeniorer utgjorde 80%. 

Da ikke alle arbeider full tid pa FoU-virksomhei, er det oppgitt at totalt antail 
utforte FoU-ärsverk utgjorde 3 870. Av delte utforte sivilingentorene 24%, ingeni-
orer og teknikere til sammen 47%. 
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\ni.ill konsern liirrl.ik med I n f Imdeli i 'U i .in 1 .dl .uivitit im d m ; n . 
noniMH'tli^e ! o l ' mmnr r i de enkellr ^nippet 

Gftnnomsnitthge FoU ulgittvr pr toteur. i 1000 kr 

3000 9000 15000 7)000 77000 

Prosentvis fordeling av de totale I-'ol'-mgifter i de foretak som liar oppgitt at de liar 
Fol ' 

5000 og flere ansatte 
5 konsern/foretak 

1000 - 4999 ansatte 
38 konssrn/foretak 

0 - 199 ansatte 
118 konsern/foretak 

200 - 499 ansatte 
55 konsern/foretak 

500 - 999 ansatte 
33 konsern/foretak 

Gjennomsnittlige driftsutgifter til Fol! pr. totale Fol'-arsverk er beregnet a 
utgjore kr 157 000 mens tullet blir kr 541 000 pr. Fol'-ärsverk utfort av tiniversileiv 
og hogskolcutdannel personale. 

I nominelle kroner har FoU-utgiftene sam.let for undersokelsen okt med 84% fra 
1971 til 1975, 18% fra 1971 til 197:5 og 56% fra 197:5 til 1975. He tilsvarende 
okninct'cr for ut forte FoU-ärsverk er fra 1971 til 1975 14%. fra 1971 til 197:5 erdet 
ingen eldring, fra 1973 til 1975 er okningen 15%. 
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KORSKNINGSOMRÅDER 

INDUSTRI OG BERGVERK 

Verkstedsindustriens Forskningskomitc 
Komite for teknisk fysikk og elektronikk 
Kjemisk komite 
Metallurgisk komite 
Komite for bergteknisk fors kn ing 
Komite for tre- og treforedlingsindustri 
Sentralinstitutt for industriell forskning 
Selskapet for Industriell og Teknisk 

Forskning ved NTH (SINTEF) 
Chr. Michelsens Institutt 

I 
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FORMAL 

VF er et rådgivende organ for Meka
niske Verksteders Landsforening 
(M.V.L.) og Norges Teknisk-Naiurvi-
lenskapelige Forskningsråd (NTNF). 
Innenfor NTNFs generelle milsetting 
har komiteen til oppgave å fremme 
den verkstedtekniske forskning og å 
sorge for at forskningsresultatene blir 
nyttiggjort i vcrkstedindustrien. 

MEDLEMMER 

Direktør John Einerkjær, formann 
Forbundsstyremedlem Knut Andersen 
Nestformann Jan Bålstad 
Professor Øyvind Bjørke 
Teknisk direktør Knut Egge 
Adm. direktør Markus Holden 
Overingeniør Ivar Oftebro 
Direktør Ole Pettersen 
Direktør Sven L. Rodlwitt 
Teknisk direktør Per R. Roland 
Forbundsformann Lars M. Skytøen 
Overingeniør Einar Svela 
Forskningssjef Bjørn Ørjansen 

Sekretær: 

Avdelingsdirektør Lars H. Prytz 

ADRESSE 

Mekaniske Verksteders Landsforening 
Oscarsgate 20, Oslo 3 
Tlf.: (02) 46 58 20 

(.KM Kr 1.1 

VI- bestar .«v lo medlemmci f ra loiskmngMiisti 
luttene, tre tr.i Norsk. Jern- oi; Metallarheuu-rtor 
bund og .tite fru Mekaniske Verksteders 1 .iiuls 
forming. 

\'Ks aktivitetsområde kai» \om tMlliyrrr tnn 
deles i tre sektorer: 

produktretlet l o i ' , som oiiif.iner produkt 
teknologi og styring av produktutvikling; oj; 
konstruksjon 

— produksjonsreltet Kol', som omlatter prosess
teknologi, integrert tilvirkning og produk
sjonsstyring 

— tverrgaende aktivitetcr, som strategisk be-
driftsstyring, kvalitetsstyring, miljo- og res
sursproblemet samt informasjonstiltak. 

Innen disse sektorer har komiteen i lopet av aret 
hatt igang 102 prosjekter, av disse har 33 leven 
sluttrapport. Tabellen på neste side viser hvor-
dan innsatsen ble fordelt pa delomrader.e. 

Det fremgår av tabellen at komiteen legger 
vekt pä stor faglig bredde. Imidlertid har man 
gitt seks aktivitetcr karakter av spissområder, 
fordi bchovenc for viten her er særlig sterke: 
Korrosjonsutmatting og materialsikkerhct off
shore, undervannssveising, produksjonsstyring, 
integrert tilvirkning og stoybekjempelse, lalt 18 
prosjekter til nær 5 mill. kroner horer til under 
disse spissområdene. 

Av NTNF-midlene har 48,0% gatt til produk-
sjonsrettet forskning, 32,2% til produktrettet 
forskning og 19,8% til tverrgaende virksomhet. 
Sistnevnte sektor har dermed fått økt andel i 
forhold til året for, dette har skjedd på bekost-
ning av produksjonsrettet sektor. 

Komiteens prosjektvirksomhei 

Komiteen har trukket sine arbeidsgrupper mer 
inn i prosjektoppfolgingen og har dermed bedret 
sin løpende oversikt. Virkningen av dette er 
tresidig. Gruppene yter prosjektene faglig bi
stand, industriens kjennskap til prosjektene ok
er, og man får flere ideer til nye prosjekter. I 
flere tilfeller har bedrifter tatt forskningsresul-
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8rv,i9mngn loi 19/6 (1000 tri 

Institut! Indusl" 
Onv.uie pioiiektet prosirktei SUM 

d Ptodut^uetlft FoV 
Piotlukneknologt 1573 2 020 3 593 
Piocluktutvikling/styiing 560 560 

Sum., 3 133 2 020 4 163 

ö. Prcdukijomrettet foU 
Prosessteknologi og 

styring 2.363 1.245 3.608 
Produksionsslyring 185 1.550 1.735 
Iniegieti -Ivirkning 850 - 850 

Sumb 3.398 2.795 6.193 

c. Tverrgäende virksomhet 
Ove.ordnel slynng/ 

organisasjonsulvikhng 100 765 865 
Kvalitetsstyring 435 75 510 
Miliosporsmäl 915 - 915 

Informasjonstiltak 115 150 265 

Sume. 1.565 990 2.555 

Bevilgel ialt 
au NTNF (a-b«c) 7.096 5.805 12.901 

Bedriftenes egeninnsats 5.927 7.077 13.004 

tater i praktisk bruk under sclve prosjektperio
den. 

Nedcnfor er kort omtalt enkelte prosjekter 
som i lopet av aret enten er avsluttet eller har 
nådd en markant milepel. For samtlige ekscmpler 
gjelder at resultater er blitt gjort kjent og 
tilgjengelig for målgrupper i industrien med de 
midier man i hvert enkelt tilfelle har funnet 
hensiktsmessig, publikasjoner, informasjonsblad 
eller seminarvirksomhet. 

Datamaskinassistert konstruksjon (DA K) 

Virksomheten pä dette området har vært drevet 
i 13 separate delprosjektcr. Det forste delprosjek
tet, interaktiv utforming av mekanismer, har vært 
utfort i samarbeid mellom SINTEF og Mrodr. 
Soyland A/S. Det er utviklet et programsystem 
som setter konstruktoren istand tii å utforme og 
analysere gravemaskinmekanismer via grafisk 
skjerm, med hensyn til onsket graveprofil og 
opptredende krefter. Systemet er i dag i praktisk 
bruk ved Brodr. Soyland A/S. 

I tli-lpn>KJ<ki nr. lo h.ir \ S NI Hit I>i\I-VJ<>n 
Skoven v.rrt '..ini.irheukp.iiliier. IMI lt.tr lier l.iti 
loi seg prolilemene i lorbimlrlse med varum 
konstruksjon, og det er ti[\ikUt progi.iiiimei 
som muliggjor datamaskinell siv rkehetegnmi; 
samt utlegning av polblikk for generatorer. Ogi.i 
disse programmer er IU i praktisk bruk. 

I sisle delprosjekt har SIN I Kl- talt for seg en 
oppgave av mer generell art. Ved hjelp a\ 
datamaskin onsker man direkte a konvertere en 
geometrisk koiistruksjonsheskriveke til ferdig 
malsatt arbeidstegning. Yidereforingen ;«\ dette 
skal utfores i samarbeid med en brukerbedrift. 

Korrosjonspravtng 

I perioden 1972—76 har man ved SINTEF 
arbeidet med vurdering, tilpasning og utvikling 
av korrosjonsprovemetoder for de lokale an-
grepsformene groptæring, spaltekorrosjon, galva
nisk korrosjon, korrosjonsutmatting og angrep 
ved feil i malingbelegg. Et karakteristisk trekk ved 
prosjektet er at en har sokt å registrere praktisk 
relevante korrosjonsegenskaper i lopet av en 
rimelig forsokstid, utcn å aksellerere nedbryt
ingsprosessen i særlig grad. Dette har kunnct 
skje gjennom mekanismestudier og bruk av 
moderne målemetoder for registrering av n.cget 
små korrosjonshastigheter og tilstandsendringer. 

Foruten NTNF' har NTH, Nordisk Aluminium 
A/S, Jotungruppen og Sjoforsvaret stottet pro
sjektet. Resultatene har gitt bedre grunnlag for 
valg av provemetoder og materialer i praksis. 
Arbeidet har hostet internasjonal anerkjennelse, 
og har medfort en betydelig kompetanseoppbyg
ging innen leitet ved SINTEF/NTH, som derved 
er bedre rustet til oppgåvene vedrorende korro
sjon på offshore stålkonstruksjonen 

Automatisering av varmsmiing 

Handtering av arbeidsstykker inngår som en 
vesentlig del av arbeidsoperasjonene innenfor 
verkstcdindustrien. Delte sammen med den ras
ke utviklingen av programmerbare håndterings-
automater og et sterkere krav om forbedret 
arbeidsmiljo, resulterte i at A/S Kongsberg Våp-
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Robothåndtering av varmsmidd plogskjaer. 

enfabrikk, Kvernelands Fabrikk A/S, A/S Rau
foss Ammunisjonsfabrikker og Jonas Oglænd 
A/S Sykkelfabrikken, gikk sammen i et felles
prosjekt. Formalet var ii installere håndterings-
automater på arbeidsplasser der det varmsmics 
stål og messing-produkter. 

Dermed oppnäcs nodvendig driftsmessig kom
petanse til å kunne vurdere forholdet til de 
ansatte, samt til å mote de kravcnc slike installa-
sjoner stiller til det maskinelle utstyr, prosesserl 
og produktene. Prosjektet er avsluttet og har gitt 
verdifulle erfaringer. Disse vil komme også andre 
bedrifter til gode etterhvert som de tar i bruk 
automatisering både under bearbeiding og hand
tering. 

Ki'alit ctsstyring 

Verkstedindustriens oppgåver oker stadig i stør
relse og kompleksitet. Behovet for arbeidsdeling 
mellom bedriftene oker derfor også, og de må 

legge HUT veki pa a mcthoUU- .i^ dt»kurm-nu ri
de Nl.idli; Mrcni;rir k\.illlrl\ki.i\. konulr ru li.ti 
(lerliu l.igl \eki p.i prosjektet MUH k.m tmlr.i ul 
unikling u\ s\ Meiner loi k\.ihlrt-,M\ i in-.;. 

A/S kongsberg Y.ipenl.ibiikk li.tr gjeitimmlort 
en analyse ,i\ kv.ililct-iMyringssN Meinet i uKirk 
niiigslascn og i den loihitidelsc innion ri"niMrrr-
ing ,t\ piodiiksjuiiMcktiiskcerl.iriiigci. Prosjektets 
dokumentasjon kan ijcne som oppslagsverk tor 
planlcggerc og driftspersonell i undre bedrifter. 
Metoden har ogs.t l.ilt innpass i lekni-k undems-
ning. 

Xumcrisk styring 

Ved bruk av numerisk styrte verktoymaskiner 
oppnas en hurtig og noyaktig bearbeiding. Me
toden er under mange forhold en forutsetning 
for bedriftenes konkurranseevne. VF har derfor i 
flerc ar stottet kompetansebyggende prosjekter 
ved Verkstedteknisk Laboratorium, MNTKK. 
Disse prosjekter har behandle' styringssystemer 
og systcmer for automatisk programmering av 
XS-verktoymaskiner. Yidcre har bevilgningene 
muliggjort laboratories deltagelsc i den ameri
kanske organisasjon CAM-I (Computer Aided 
Manufacturing International), I 1976 har labora
toriet sammen med to amerikanske firmacr 
inngått kontrakt med CAM-I om å gjennomfore 
prosjektet "Advanced Process Planning System 
Study". Resultatene fra prosjektet vil være åpne 
for norsk industri. 

Den norske innsatsen for deltagelsc i CAM-I 
er ca. kr 70 000 pr. år, mens prosjektets total
ramme for 1977 utgjor I 055 mill. $. Man har 
hermed ved hjelp av en beskjeden norsk innsats, 
kommet i inngrep med internasjonal Fol ' av 
betydelig format i et viktig felt. 
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KOMITK KOR 
TKKXISK KYSIKKOG KI.KKTROXIKK 

FORMAL 
Komite for teknisk fysikk og elektro
nikk er et rådgivende organ for NTN F. 
Innen NTNFs generelle målsetting har 
komiteen som oppgave å fremme kon
krete forsknings- og utviklingspro-
sjekter som tar sikte på å oke effekti
viteten innen næringslivet eller skape 
grunnlag for ny produksjon. Komiteen 
skal videre bistå NTNF med faglige 
vurderingar ved rådets årlige budsjett
arbeid og ved utforming av langtids
planen 

MEDLEMMER 
Adm.direktør Erik Gjeruldsen, formann 
Direktør Aasmund Gjeitnes 
Forskningssjef Karl Holberg 
Disponent Kjell Reinskou* 
Adm.direktør Kjell Roderburg 
Forsker Øyvind Roth 
Adm.direktør Andreas Skogvold** 

Fra 1.1.1977: 
* Sivilingeniør P.Chr. Malmin 
** Direktøi Bjørn Bjølseth 

Sekretær: 
Sivilingeniør Johan Fr. Meyer 

ADRESSU 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

Den clektioniskc industri ei n i Imsknmnsitnen 
si\ industri hun produklcncs le\eud n loilmlds 
\is kort. Delte medliner at N I N I s engasjement 
forsl og Iremst lurcgar pa del kuiupcl.mscupp 
byggende og grunnlcggcndc pl.in. Den basis sum 
derved skapcs innen metode- ug icknologikmtn-
skaper, forventes a legge lorhuldene ul reile bu 
konkurransedyktige konstruksjons- ug prnduk 
sjonsmcloder. Del opplordrcs lii samarbeid mel
lom insliluller og intlustri. l-.n rimelig loidcling 
av XTXT-imisaisen innen <lelU' omrade! synes 
derfor a were: 

- Melode- og lekiiologitm ikling, konipelanse-

»PP»>'BK'nK. , ; l - '•'""• 
-- 1'rodiikireilei utvikling, ca. L'.T.',',. 

Kostnadslorholdcnc i industrien, også i tien 
elektroniske, medfurer alvorlige problemer, og 
det er en hovedoppgave a bidra til effektivisering 
og rasjonalisering av utvikling, test og produk
sjon ved overgang til mindre arbeidskrevende 
meloder og prosesser. Komiteen har opprettet et 
eget fagutviilg for produksjonsteknikk, og for a 
informere industrien om status innen feltet 
datamaskinassistert konstruksjon (DAK) og om 
resultalene fra X I XI'-arbeidet, arrangerte utval-
get i I97(i i samarbeid med Klektronikkindu-
striens liransjeforening (Kiil') et seminar hvor 
ca. 35 industrirepresentanter deltok. Kor a stu
dere Ökonomien ved fremstiiling av tykkfilm-
kretser med kapslete komponenter, er det blitt 
fremstilt en relativt komplisert krets i el samar
beid mellom norsk industri og et institutt. Det 
synes klart at interessen for datahjelpemidler og 
produksjonsteknologi basert pa hybridteknikk er 
sterkt voksende i industrien. 

Arbeidet med a i orbed re teknologiske proses
ser innen mikroelektronikken har fortsatt i 
1976. Bruk av tykkfilm ved hove frekvenser har 
særlig vært studert, og rcsullatenc til n;1 synes ;i 
indikere at teknikken er anvendelig i visse tilfelle 
helt opp til 12 GHz. Innen haJvlederteknikken 
har hovedvekten vært lagt pa en ny teknologi 
(integrert mjeksjonslogikk, 111.), og arbeidet har 
alleredc resultert i fremstiiling av en krets 
inneholdende ca. 80 transistorer. 

Innen feltet material- og prosessteknologi har 



innsatsen vært konsentrert om epit.iktisk groing 
pa halv ledcrkiy stallet, saml studier av isolercnde 
og halvlcdende (ilmer. Arbeidet ma sees i sam-
menheng med engasjementet særlig innen mikro
elektronikk og elektro-oplikk. 

Innen clcktro-oplikkcn er innsatsen konsen
trert om to prosjekter. Prosjekt "Elcktro-optisk 
teknologi" lar utgangspunkt i den okende belyd-
ning elektro-optisk signaloverføring vil fa, og 
innsatsen er vesentlig konsentrert om fibertekno
logi. Kompetansen pa institulthold er okt bety
delig i året som gikk, og trekking av optiske fibre 
utfores nä med lovende resultater. 1 1976 er det 
registrert en markant okning i industriens inter
esse og engasjement innen dette felt. Aktiviteten 
innen prosjektet "Elektro-optiske sensorer" har 
bl.a. resultert i en trykktransducer. Selve trykk-
membranet som bare er ca. 1 m m 2 , er plassert i 
enden av en fiberbunt og utstyret har en 
folsomhet tilsvarende 1 cm vannsoyle. Trans-
duceren har særlig potensielle arvendelsesmulig-
heter innen medisin hvor det er en fordel at de 
dementer som skal utføre måleoppgaver inne i 
menneskekroppen er fri for elektriske spen-
ningei. 

Innen teleteknikk konsentrerer innsatsen seg 
hovedsakelig om etablering av grunnleggende 
teoretisk og praktisk viten. Det arbeides med 
etablering av beregnings- og konstruksjonsunder-
lag for kretssystemer i mikrobølgeomriidet. En 
vurdering av utviklingsmetodcr basert pä et 
mikrobølge DAK-system er startet. Dette inklu
derer en automatisk nettverksanalysator, pro
gramvare og tilkoblingsutstyr. Arbeidet med nye 
faststoffkomponenter viderefores og resulterer i 
forbedringer og nykonstruksjoner av radiolinje-
utstyr. I forbindelse med en sender, regenerator 
og mottaker for digital transmisjon av 560 
Mbit/s pä koaksialkabel er tykkfilmteknikk in
trodusert med vcllykket resultat og har gitt 
verdifull erfaring i ;i beherske hoyhastighets 
kretsteknikk. 

Innen feltet elektroakustikk er arbeidet med å 
heve den tekniske standard for lydforsterknings-
anlegg og å bedre material- og strälingsegenskap-
ene til hoyttalere i ferd med ä avsluttes. En 
talenivåindikator med tilbakemelding til laleren 

er ut prov el, ug nve tvper lun tt.ileriiirintii.iiit-f 
av forskjellige plastm.tteri.iU-r og tittnrmttigt-r er 
uteksperimentert. Arbeidet h.tr liediet grunn 
lagel for nye kunstruksjoner og lur lon ut 
praktiske lorbedringer av beslacnile. I'.» sensor 
siden er utprovniiig av en voluin-.tioniiii.ilir i 
gang og er tenkt provet i lorbindelse mei I lossing 
av kjemikalietankskip. K( prosjekt loi undersøk 
eise av inn- og avspillingsprosessene lor b.mclspil 
lere er startet og bar gitt lovende indikasjoner p.i 
at vesentlige forbedringer kan oppnas. 

Innen feltet lirreniidlcr har innsatsen i det 
vi entligste vært konsentrert om datautstyr til 
bruk i undervisningen. Gjennom XTNK-inns.it-
sen har et vcllykket samarbeid mellom industri 
og skole blitt etablert og har resultert i produk
sjon av en dataskjerm som na er ti! utprovning i 
forskjellige undervisningssituasjoner. 1'tslyret 
har vært presentert pa internasjonale utstillinger 
og har vakt interesse i flerc utenlandske skole-
miljoer. Komiteens engasjement innen feltet 
sokes koordinert gjennom et radgivende utvalg 
med rcpresentanter fra brukere, læremiddelpro-
dusenter og pedagogisk forskning. 

Innen feltet .sosiale tjencst-r har prosjektet 
"Automatisering av laboratoriesystemer" vært 
fort viderc. Systemet er nä installert pä alle 
avdelingcr pit Drammen sykehus og er satt i 
provcdrift. Videreutviklingen vil konsentreres 
om on-line tilkobling av analyseinstrumenter, 
kvalitetskontroll og statistikk. En del av videre
utviklingen vil skje i forbindelse med anskaffelsc 
av systemet pa Sentralsykchuset i Akershus. 
Videre har innsatsen innen feltet fort til okt 
kunnskap om elektrofysiologiske forhold i krop
pen ved bruk av hjartestimulator (pacemaker). 
Prosjektet "System for analyse av fysiologiske 
variable" har fort til at pitotkateteret, som 
NIM V tidligere har bidratt med å forbedre, er 
blitt utnyttct for nøyaktig, blodig måling av 
blodstrømmen i hjerteregionen. Denne metode 
vil gi et godt supplement til den ublodige 
metode som studeres i prosjekt "Ultralyd cardio
vascular diagnose". De rullestoler som benyttes i 
dag, har mange ulemper. Blant annet tar manov-
reringen av dem stor plass og setter bestemte krav 
til de rom/leiligheter de skal brukcs i. Prosjektet 
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NTN1- bevilgninger i 1976 11000 k i l 

InstilulT Industri-

LTP teller prosjektet prosiektt'i S U M 

Mikroelektronikk 2 020 380 2 400 

Material- og prosess 
Teknologi 1 600 - 1 600 

Ptoduksionsteknrkk 1 610 275 1 8 8 5 
Elektrooplikk 1 0 0 0 - 1 0 0 0 
Teleteknikk 6 1 0 350 960 
Elektroakustikk 700 100 800 
Læremrdler 4 7 0 80 550 
Sosiale tienester 1 755 - 1 755 
Oceanograliske formal 1 200 4 0 0 1 600 
Nye felt/ulredninger 220 - 220 

11 185 1 585 12 770 

"Innendors rullestol" har frembrakt en teknisk 
losning som synes å bedre disse forhold sterkt. 
Innsatsen innen feltet sosiale tjenester søkes ko
ordinert gjennom et rådgivende utvalg som be
står av representanter fra brukere, produsenter 
og forskere. Utvalget har valgt ut to prioriterte 
områder: "Hjelpemidler for funksjonshemmede" 
og "Biomedisinsk utstyr for den primære helse-
tjeneste". 

Innen feltet Oseanografiske formal har innsat
sen vært konsentrert om to prosjekter. Pro
sjektet "Teknologi for operative boyesystemer" 
tar sikte på ä utvikle sensorer, bøyestrukturer og 
kommunikasjonsutstyr for bruk i ubemannede 

måleslasjoner i ljorder og p.i .'ipcm ti.i\. Del 
føreligger betydelige brukerinteresser innen me
teorologi, oseanografi og kontinentalsokkel 
forskning, og det er et aktivt norsk indusincnga-
sjement innenfor feltet. Prosjektet er knyilct ti! 
det intereuropeiske samarbeidsprosjektet COST-
43. 1 løpet av året har 4 boyer vært i aktivitet. 
Statoil har kjøpt en boye til bruk på Tromsø
flaket for å skaffe til veie data for strøm, vind og 
bølger m.m. som grunnlag for den fremtidige 
aktivitet utenfor Nord-Norge. En annen boye 
har vært plassert utenfor Utsira hvor den har del
tatt i prosjektet "Den norske kyststrom", som 
drives av flere norske oseanografiske institusjo-
ner. Arbeidet innen piosjektet har i 1976 om-
fattet videreutvikling av telekommunikasjons-
systemet, spesielt over lengre avstander, of, det 
har lykkes å oppnå meget tilfredsstillende resul
tater. Forsøk med satellittkommunikasjon har 
også vært gjennomført med hell. Videre er en 
bolgehoydemåler under utvikling, og en prototyp 
anvendes på Tromsø-flaket. 

Prosjektet "Undervannslokalisering", som går 
i industriell regi med støtte fra NTNF og Norges 
Fiskeriforskningsråd, har interesse både for fis
kerinæringen og kontinentalsokkelaktiviteten. 
Det tas sikte på å lokalisere og identifisere 
gjenstander som f.eks. neddykkede konstruk-
sjoner eller fiskestimer ved akustiske metoder. 

7 
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K J E M I S K K O M I T E 

FORMÅL 

Kjemisk komite er et rådgi vende organ 
for NTNF innen den kjemiske sektor. 
Den skat i samarbeide med industrien, 
for skningsinstit utter og offentlige or
ganer identifisere de viktigste forsk
ingsoppgåver og utarbeide langtids-
planer for den NTNF-støttcde akti
vitet. Komiteen skal videre bidra til at 
de sam lede fors kningsressur ser utvikles 
i samsvar med behovene og arbeide for 
en god koordinering og hensiktsmessig 
fordeling av oppgåvene. Som et ledd i 
dette arbeid vurderer og prioriterer 
komiteen søknader om NTNF-støtte 
til prosjekter ved den årlige budsjett
fordeling. 

MEDLEMMER 

Overingeniør Just Swensen, formann 
Direktør Nicolai Eger 
Utviklingssjef Finn R. Kulås 
Dosent Olav Erga 
Soussjef Øistein Løkkeberg 
Forsker Øyvind Ryste 
Professor Søren Laland* 

Fra 1.1.1977: 

* Professor Lars Skattebøl 

Inxuiutt t »V Swl t ' • 

LTP i»ll p-oi*»kle* p»l -» . :»k t * . i u M 

Prl'Okirm>tfc >ntlut<fi ? l!>S : I M 
Polymr ixMlu i i " < to o * ) : n » 
Kfiamit t i induaiM 40U *Ü0 >J?0 
F d r m j u w m l i tniJuit>> J?0 J M 5 ) 1 
Kjemiteknikk 6 9 0 b<W 
Kjemisk drtdfyir 60!> «Uk 

6 1 JO 1 401 J SJ1 

Nl»nnmmi(Jiie1loiskn.i\\) Jb3 *?t i i 1 J8 
Teknisk biokjemi 91 8 0 U l 

I 906 

Kjemisk industri hestar a\ en rekke til dels 
uensanede bransjer. Komiteen har N-ilî t a kun-
sentrere sin aktivitet om folgende delområder: 

Petrokjemisk industri 

Målsettingen har vært ä bygge opp kompetanse i 
utvalgte instituttmitjoer av betydning i oppdrags-
eller i rekrutteringssammenheng for den industri 
sorp er under etablering. Det er ved Kjemiavdcl-
ingen, NTH, startet et prosjekt vedrorende reak-
tortcsting av katalysatoraktivitet. Et annet pro
sjekt ved samme avdeling gjelder anvendelse av 
saltsmelter som katalysatorer. Aktixiteicn ved 
oppdragsinstituttenc har ved SIN TEK vaerl kon
sentrert om cracking og oksydasjonsprosesser 
mens Sl har arbeidet med problemer i forbin
delse med ä knytte Ioselige katalysatorkompo-
nenter til uorganiske bærere. Sistnevnte aktivitet 
er koordinert med et prosjekt ved samme insti
tutt under delområdet polymerindustri vedror
ende lavtrykkspolyolefinprosesser. 

Sekretær: 

Sivilingeniør John Haug 

ADRESSE 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

Polymerindustri 

Området omfatter videreforedling av produkter 
fra den petrokjemiske industri til plast, lim, 
maling og lakk. I tillegg til ovennevnte aktivitet 
ved SI, har komiteen stattet samarbeidspro-
sjekter ved samme institutt innen plastbearbei-
ding med deltakelse av et stort antall små og 
middelstore bedrifter innen de viktigste bear-
beidingsområder. Det er innledet et samarbeid 



Keakloranlegg for bestemmelse av kalalysaloraklivitel 
fur petrokjemiske prosesser. Reaktoren befinner seg 
bak betongvegg. Institutt for Kjemiteknikk. NTH. 

med den nyetablerte Plastindustriens Korsk-
ningsorganisasjon med sikte på videreforing av 
aktiviteten. Ved SINTEF har komiteen stottet 
undersokelser av bygningskonstruksjoners lang-
tidsegenskaper. Instituttet har dessuten deltatt i 
et prosjekt i industriell regi med sikte på å 
komme fram til en fremstillingsmetode som 
tilfredsstiller de skjerpede miljømessige krav til 
formaldehydavspaltning fra sponplater. 

Keramisk industri 

Komiteens virksomhet har vært preget av et 
konstruktivt samarbeid innen bransjen og mel
lom industrien og instituttene. Kt prosjekt ved 
A/S Olivin med sikte på å forbcdre bedriftens 
varmemagasineringsstein, har gitt gode resultater 
og styrket en eksportrettet utkantbedrift. Ar-
beidene er utført i samarbeid med NTH/SINTEF. 
Komiteen har gjennom flere år, med gode resul
tater støttet samarbeidsprosjekter innen porse-
lensbransjen på det materialtekniske område. 
Arbeidene som har vært koordinert og ledet 
av SI, er avsluttet med et glasurprosjekt. Sam
me institutt har i samarbeid med medisinske 
miljøer, arbeidet med fremstilling av porøse 
keramer for bruk som implantater i ortopedisk 
og oral kirurgi. Klinisk utprøving har gitt lov
ende resultater. 

f-t:rrntl>t>\ tnk tutl li tit: 

Aktiviteten tt.tr varn prry.rl -i\ n\tknl\ lir pt»' 
sjt'klc'i i imlnsliiell ir^t »loe lur\ktuii);\m\tiu<it< t 
og industrien I».» vim.irbfulrl mn t>iuniilrjQ{rml<-
arbeidet mrd Mklr pa titwklmi> .t\ n \ r let»em»llei 
DH diagnosttka. komiteen II.ir udete «toilrl rt 
samarbeid mellom Farmann tisk institutt oi; 
Farmakologisk institutt \ed l tmriMletrt i t>»l<> 
om evaluering av krav lii doserte legemidlet. 

Kjemiteknikk 

Ved lnsiiutu for kjrmiirknikk, N I H , rr dei 
utvikle! ug patentert en fremgangsmaie for 
utvinning og .eparrring av metaJler ved hjelp as 
væske-va'skeekstraksjon. Det er inngått en av lale 
med en industribedrift om det videre utviklings
arbeid. Aktiviteten ved CMI har væri konsen
trert om meioder og systemer for pneumatisk 
transport av pulvere og karakterisering av stov-
eksplosivitet. 

Kjemisk unulvsc 

1 tillegg til den aktivitet som inngår under andre 
delområder, har komiteen stottet kompetanse
oppbygging ved SI i tilknytning til nye metoder 
og instrumenter samt utvikling av automatiserte 
analyseopplegg ved SIN TEK. 

Nieringsmuidclfnrskning og teknisk biokjemi 

Et eget ad hoc-utvalg har arbeidet med å 
identifisere forskningsbehov og planlegge viktige 
prosjekter innen området. Utvalget ventes å ha 
sin innstilling til NTNF ferdig i begynnelsen av 
1977. Den NTNF-stottede aktivitet har vært 
konsentrert om teknologiske og ernæringsmes
sige problemer i forbindelse med utnyttelse av 
marine oljer. 

http://tt.tr
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KORMAI. 

Metallurgisk komite er et rådgivcnde 
og initiaiiviagende organ for NTNF. 
Den skal foruten å vurdere soknader 
om stolte til metallurgiske forsknings-
prosjekter også soke å klarlegge sann
synlige utvikli.'^smuligheier for den 
metallurgiske industri i Norge og iden
tifisere de forskningsfelter og -prosjek
ter som bor angripes. Komiteen skal 
arbeide for å få etablert kontakter 
mellom institusjoner, henholdsvis in
dustrien og forskere, slik at den nasjo
nale forsknings- og utviklingskapasitet 
kan få optimal utnyttelse. 

MEDLEMMER 

Direktør Nils Høy-Petcrsen,/ormann 
Professor Hans Holtan 
Verksdirektør Hans Sjøthun 
Direktor Georg Steintveit 
Overingeniør Hans Storegravcn 
Nestformann Arthur Svcnsson 
Overingeniør Per Tenge 

Sekretær: 
Sivilingeniør Egil Eike 

ADRESSE 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

< ; i . \ i Ki i i 

Mct.illuigisk k o n t u r » lo i t r t o|> m u n n t m.ilri-ftri 

l o r s k n m g « m i k.m Imli.i ul • o p p t r t t h o U t r 

lo t insomuie og i o k c m l r glad mrnmus lv lt< .ir 

bculspl . issrr innen norsk intT.illtilgnk m d u t t i i \ 

s ikte svsse ls r l l inden i ilr mal la r loka lsamfunn 

som I T Inser t p.i im-t.liturgisk w i k s o m l i r t star lor 

k o m i t e e n som en o p p g j e av sloi nasjonal 

b e t y d n i u g . Skal indus t r ien m.tkle clrnnc o p p g . n r 

ei tlet av avgjorende h e t y d n i n g ai k o n k u r r a n s e 

evnen vis ,t vis u t l ande t kan s ty rkes . Komi t een 

n.'Tier al N I N K besl b idrar til d e l t e ved a 

kanal isere midier inn i K o l - p r o s j e k t e r som 

oppfy l le r en eller Here av folgende malse t t inger : 

— utvik le og op t imal i se re meta l lurg iske prosesser 

— h o v n e foredl ingsgrad og kvali tet pa metal lur

giske p r o d u k t e r Ira r amela l l s t ad ie l fram til d e 

ferdige p r o d u k t e r 

— reduse re mi l jobelas tn inger i og fra metal lur

gisk indus t r i 

— f r emme utv ik l ingen av g o d e k o m p e t a n s e - og 

r ek ru t t e r ingsmi l joe r for indus t r i en . 

1 i n n e v æ r c n d c ar har et sentral t p u n k t for 

k o m i t e e n vær t a rbe ide t m e d å revidere perspek

t ivanalysen . 1 tien s a m m e n f a t t e n d e r a p p o r t som 

n;i er u tg i t t , legger k o m i t e e n vekt pä a be lyse 

sentra le u lv ik l ings tendenser , mu l ighe t c r og trus-

ler norsk meta l lurgisk indus t r i synes ä stä over

for i den k o m m e n d e 10-ärs p e r i o d e . Særl ig vekt 

er lagt p å ä t r e k k e u t vikt ige og ak tue l l e 

a r b e i d s o m r å d e r der nasjonal t ekn i sk-na turv i ten-

skapel ig 1'oU-innsats kan b id ra til at indus t r i ens 

og s amfunne t s ma l se t t inge r oppfyl les . 

U n d e r den årlige s o k n a d s b e h a n d l i n g ha r komi 

teen funne t de t r ikt ig i o k e n d e grad å t r e k k e 

indus t r i en og i n s t i t u t t e n e ak t iv t m e d når de t 

g i d d e r faglige vurder inger . S o m en p r ø v e o r d n i n g 

h a r k o m i t e e n for d e t t e formål o p p r e t t e t t re 

fagutvalg og er far ingene hi t t i l er g o d e . 

A R E T S P R O S J E K T A K T I V I T E T 

K o m i t e e n s tø t l e t i 1 9 7 6 i alt 36 p ros j ek te r m e d 

et g jennomsni t t l ig å r sbuds je t t pr . p ros jek t på 

10 

http://oppg.nr


ki J"> tllMt,. mkJuMvr ii)c*iiNtritiuti.i£rnr. Hr\il)> 
iinii>etir loulolto sen pa komuceiu I I I ' lell MUH 
loljjer: 

N T N F bevilgninijtM . 1 9 7 6 l l O O O k i l 

Inst il ult tnüustti 
LTP t<?lt prosjekt»' piosiektei S U M 

P'osessteknotoyi 1 590 1 123 2 713 
Produktteknologi 1 810 1 0 7 6 2 885 
Miljovein 0 780 780 

3 4 0 0 2 9 7 8 6 378 

Kor prosjekter innen aluminiumforskning med-
gikk i innevaerende är ca. 50% av komiteens 
totale midier. Alle disse prosjekter er rettet mot 
den felles målsetting ä bidra til teknisk/okono-
misk optimale Iosninger for industrien innen 
sentrale omrader som: 

— energi- og ravareutnyttelse 
— automatisering og mekanisering 
— viderebearbeiding, og 
— forurensninger og arbeidsmiljø. 

Av ny aktivitet som er startet opp i 1976 kan 
nevnes et meget omfatlcndc samarbeidsprosjekt 
mellom ASV-gruppen, A/S Raufoss Ammuni-
sjonsfabrikker, A/S Kongsberg Våpenfabrikk og 
AB Volvo. Prosjektet er planlagt å gå over en 
5-ärs periode og siktemålet er J skape grunnlag 
for oki anvendelse av norskproduserte alumi-
niumprodukter innen transportindustrien. Dess-
uten er del pä elektrolysesektoren startet opp en 
bercdskapslorskning knyttet til alternativ smel-
tefremstilling av aluminium (kfr. ALCOA-proses-
sen). 

På miljøfeltet har komiteen i aktivt samarbeid 
med arbeidslivets organisasjoner latt gjennom
føre omfatlende modellforsøk med hcnblikk pä 

'å utvikle bedre og nier effektive ventilasjonssy-
stemer i smeltcverkene. Betydelige resultatcr er 
oppnådd og disse utnyttes na av industrien i 
arbeidet med ä gjennomføre praktiske tiltak for 
å bedre arbeidsmiljøet pä de enkelte verk. 

Etter initiativ fra Norsk Koksverk var det i 
1976 også planlagt å gjennomføre innledende 
pilotforsøk for fremstilling av formkoks fra Sval-

b.tiilkull l ) i \ r t \ r utouiHrttr \.mvkrt HAI imul 
Icrlu) lUvhriuliKiyntt ut \ r t t r lw a\ i l rur unrtr> 
s.HUe prosjekt vim apncr ttiultvjlVtrr l..i ,11X1 it-|> 
lorsynmg ,i\ knk\ til den mwvkr \mrttrkfiktut 
duMrien. 

For \tierligerc innblikk i den t o l ' a k t i t i t r t 
som \totu-\ ,i\ koiuiifiii IUIIMMS lurowiK ul 
priisjekitiversiklen fur .iktivili-t»>mr.idri bak i 
boken. 

file:///mrttrkfiktut
file:///tierligerc


KOMITK KOR 
UKKCiKK.MSK rORSKNING 

FORMÅL 

Komite for bergteknisk ibrskning er el 
radgivende organ for NTNF, som 
innen NTNFs generelle målsetting har 
som oppgave å initiere, vurdere og 
fremlcggc forslag til forskningspro-
grammer som tar sikte på å styrke 
norsk bergindustri. 

MEDLEMMER 

Direktør Brynjulf Raae, formann 
Sivilingeniør Halvdan Bjørum 
Professor Jens A.W. Bugge 
Professor Marcus Digre 
Direktør Ivar Dybdahl 
Studiekonsulent John Sørfjordmo 

Fra 1.1.1977: 
Sivilingeniør Halvdan Bjørum, formann 
Professor Marcus Digre 
Direktør Ivar Dybdahl 
Direktør Knut S. Heier 
Studiekonsulent John Sørfjordmo 
Direktør Helge Tysland 

Sekretær: 
Overingeniør Finn R. Eriksen 

ADRESSE 
Bergavdelingen, 7034 Trondheim — NTH 
Tlf.: (075) 30 100 - apparat 545 
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1 *)?•• v i»t«• »ry .i lill ri Iikr iLuhv; .u lut 
hergindusttien MMII 1**7"». mett <t \I»M unntak 
lnr mduMnmmrraler. I «>i kolihrtKiiitien«- >;j 
stigende pii-.fr i '_.'. kvartal en MS» K MIIHH, men 
t illi.l kc^l.im t i MM r haK.ll hie dcMu kijlliuoir 
f or .innet ar p.i r.ul blir samlet uiulrrskudd ««vei 
100 mill. kroner. I arets lop h.u \oi>;e dcs\uten 
marken seg slerkere MUH hov koMl.tnd. I.oniis 
nivået er blant de hoyeMe i verden. Særnorske 
byrder som investerings- og ari» idsgi\rr.t\g)lt 
gjor ilet også stadig vanskeligere lur hergverkenc 
a konkurrere pa verdensmarkedet. De stolte-
ordninger som er etablert, har bergverkene hittil 
hatt liten fordel a\. Seiv ved "nonn.de" priser 
kan det være usikkert om vare underjordsgruber 
- som krever stor innsats a\ arbeidskraft i 
forhold til produksjonen - fortsati vil ha livets 
rett. Det er na viktigere enn noensinne a finne 
fram til metoder og prosesser som oker produk
sjonsverdien og reduserer kostnadene. Hcrgverk-
ene har derfor vedtatt al Kol/arbeidet fortsati 
skal ga for fullt. 

KOMITKKNS ARBK11) 

Komiteen har - innen tie opptrukne rammer 
forsokt a tilgodese direkte produksjonsfrem-
mendc prosjekter samtidig som den mener a ha 
talt tilboriig hensyn til oppgåver tanen sikker-
het/arbeidsmiljo og naturvern. 

Viderc har komiteen diskutert innenlandsk 
vidercforedling av metallkonsentraler og den 
betydning dette vil ha for sysselsettingen og for 
vare bergverks frem tid. De interesserte bedrifter 
driver seiv enkelte undersokelser pa dette felt, 
blant annet er sporsmålet om utnytlelse av var 
usalgbare svovelkis til fremstilling av kunst
gjødsel tatt opp med Industridepartementet av 
Kisforcningen. Denne har ogsä et eget utvalg 
som i lengre tid har arbeidet med å finne andre 
anvendelsesmuligheter for svovelkis/svovelsyre. 

Ilydrometallurgisk utvinning av kobber fra 
kobberkiskonsentrutene er en annen lovende 
mulighet som også kan gi mindre miljobelastning 
enn vanlig smelting. Elkem-Spigerverkel A/S 
driver forskning på området med en viss stolte 

http://pii-.fr
http://haK.ll
http://nonn.de


Ira Industridepartementet, ho rou ige r komiteen 
.ix den oppl.iuimn al \idere forskning pa dettc 
omrade naturlig vil lalle inn under andre komi-
leer innen NI X I--systemet. 

I opeiule prtnjt-ktt r 

1 l°7(i har 20 prosjekter vært igang. Disse 
fordeler seg med 7 pa prospektering, 7 pii 
grubedritt inkl. sikkerhcl og arbeidsmiljo samt (i 
pa oppredning inkl. naturvern. 

NTNF-bevtlgntnger i 1976(1000 kri 

LTP-feli 
tnstitutt-
prosjekier 

Indusln-
prosjekter S U M 

Malm- og mineral-
prospektering 
GrubedrHl /brytning 
Oppredning/bearb. 

455 
180 
85 

100 
190 
205 

555 
370 
290 

720 4 9 5 1 215 

Naermere omtale av en del prosjekter: 

"Malmprospektering med seismikk " 

De forskjellige malmletingsmetoder er mer eller 
mindre beheftet med den svakhet at de vanskelig 
kan gi sikre indikasjoner på maimer på storre 
dyp. Seismikk for dypprospektering har lenge 
vært drøftet innen komiteen og utprøves nå i 
praksis ved Sulitjelma Gruber. De stedlige geolo
giske forhold gir grunn for håp om å finne flere 
drivverdige forekomster, men å finne fram til 
disse ved hjelp av diamantboring er både kost
bart og tidkrcvende. Hvis man derfor kan lokali
sere en forekomst med seismikk, vil arbeidet 
med i1 bore den opp for bestemmelse av mengde 
og gehalt bli betydelig forenklet. Kunn av flcre 
forekomster er avgjørende for Sulitjelma Gru
bers fortsatte eksistens. 

At prosjektet er på rett vei ser nå også ut til å 
være bekreftet ved et forsøk som i host ble 
foretatt ved Løkken gruber. Her ble det skutt et 
profil over en kjent del av forekomsten på 7-800 
m dyp og man fikk en forbausende god avteg-
ning av malmen. 

"Stkkrr/ti'1 <»(,' itrit,'tihttutfO i ^ru/i, r " 

1'rosjektel bestar a\ "> delproijektn 
"Kontroll j \ hergtak" omfjller utprovuiK a* 

AUKMs sprekkindikator. fonok moi bruk av. 
sleloskop ved hengrensk pa steder hvor maskin 
lunn k.m forstyrre tydningen a\ klangen fra 
spetlel og eksperimenter med vy Urin.il isk fag-
verksholting for okning a\ strossebredden. 

"Kisstoveksplosjoner". Korsok med fuktende 
forladninger har gitt positive resultater, men de 
gruber som har innfon avfyring av salver fra 
dagen, \il neppe forlate denne sikkerhetsforan-
staltning. L'tviklingen av ei sikkerhetssprengstoff 
for sprengning i tapninger og liknende i ien at 
gruben må rommes, er tatt opp. 

"Avfyring fra dagen" har sammenheng med 
foregående delprosjekt og er behandlet i rappor
ten "Elektrisk tenning" som nettopp er ferdig. 

"Grubebranner" som behandler oket brann-
risiko i gruber p.g.a. bedret ventilasjon m/oket 
uttørring, nye brannfarlige materialer etc., har 
også en rapport under utsendelse. 

"Stoybekjempelse ved bergverk" har nylig 
fullført en kartlegging av stoyforhold og mottil
tak. 

' 'Ho tasjo ns- og fu Uprofilboring 

Prosjektet har blant annet bearbeidet erfarings
data fra tunnellen 1'ranzebråten-Majorstuen — 
lengde 4.3 km, diameter 3.15 m — som er boret 
med A/S Sulitjelma Gnibers fullprofilmaskin. 
Flere interessante data vil bli tilgjengelig da 
utstyret nå er under montering ved Fosdalen 
Bergverk for boring av 2.4 km stoll på 750 m 
dyp i en hard kvartskeratofyr. 
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KOMITK FOR TRK- OG 
IRF.FORF.LH.lNGSINblSl Rl 

C.hNhKhl.l 

For prosjekter innen komneomi.idri \*t ilrn 
samlette fi>nljKMH.i«c for I*r7ti p.i kr 1 " 'V> 000 
I lillcnj; lutdde komiteen oj>vi til lieh-uullim; m 
stitultsoknader til liransjeinrtkiung\(<>i>tlei (Ilt r I 
nm generell stolle pa kr ti 3 10 000. 

Itevilgningene liar lor WKu lordelt »en \lik 
over de forskjellige prosjektområder: 

FORMAL 
Komite for tre- og treforedlingsindustri 
er et ridgivende organ for VTNF, som 
innen NTNFs generelle målsetting har 
som oppgave å stimulere forskning og 
utvikling innen området tre og trefor
edling med sikte på en balansert og 
effektiv eksploatering av skogvirke. 
Komiteen er også rådgivende for Fon
det til fremme av bransjeforskning 
(BFF) som samarbeider med NTNF 
om støtte til bransjeforskning. 

MEDLEMMER 

Adm. direktør T. Jarlsby, 
formann 
Professor H. Granum 
Tekn. direktør K. Jarem 
Direktør B. Langmoen 
Nestformann A. Marthinsen 
Byråsjef T. Slettemoen 
Professor T. Simensen 

Fung, sekretariat: 
Skogbrukets og Skogindustrienes 
Forskningsråd 
v/Informasjonssjef 0. Ellefsen 

Fra 1.1.1977: 
Sivilingeniør Egil Eike 

ADRESSE 
Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

Komiteens bakgrunn 

Komiteen ble opprettet i 1975 og 
erstatter SSFFs rådgivende komite for 
NTNF som til og med 1974 var det 
organ NTNF benyttet ved behandling 
av prosjekter og instituttsøknader in
nen tre- og treforedlingsområdet. 

Antal l Beviluet 1976 

Prosjektområder prosjekter 1 000 k' 

Generelle prosjekter 1 150 

Råstoff 2 320 

Trelast 1 80 

Mekaniske masser 2 300 

Kjemiske masser 2 155 

Papir 2 450 

10 1 455' 

5 000 

6 455 

Fra Bransjeforskningsfondet 
som generelle beviigninger 
til PFI og NTI 

Sum 

" ' t H e r a v t r a B F F : 130 

Innen delområdet kjemiske masser inngår 
miljovernaktivitet som en integrert del i samt-
ligc prosjekter. Pa miljosiden er industrien og 
bransjeforskningsinstituttene dessuten sterkt 
engasjert i flere andre prosjekter. Kksempelvis 
inngår rensing og utnyttelse av avlopsvann fra 
treforedlingsindustrien som et ledd i et storre 
nasjonalt forskningsprogram som koordineres og 
finansieres med støtte fra Miljoverndepartemen-
tet. 

I nordisk sammenheng er prosjektet NÜRD-
MILJØ 80 startet, og norsk treforedlingsindu
stri og bransjeinstituttene tar sin proporsjonale 
del av totalbudsjettet. 

Forøvrig har forskingsaktiviteten i 1976 vært 
sterkt preget av industriprosjekter hvor styring 
og planlegging ved hjelp av moderne datasyste-
mer utgjør et viktig element. Dette er særlig til
felle for områdene mekaniske masser og papir, 
og en nærmere beskrivelse av denne aktivitet 
skal derfor gis. 
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Integrerte papir- OR mussefahrikker kan Itrirak-
tes som en sammenhengende transport a\ male-
riale avbrult av ulike prosessaktiviteter. Maskiner 
og utstyr er kapilalkrevcndc, råvarene kostbare 
og deler av produksjonslinjen er klart arbeids
intensive. Hette medforcr at forcdlingskoslnad-
ene for de solgtc produkter utgjor en betydelig 
del av salgskronen. 1 en slik situasjon er planleg
ging, styring og kontroll av materialstrommen 
viktig for å oppnå en effektiv og lonnsom utnyt-
telse av innsatsfaklorene. 

Av disse årsaker er et storre prosjekt gjennom
ført i et nært samarbeid mellom Hunsfoss Fab
rikker og Papirindustriens Forskningsinstitutt 
(PFl). Målet har vært å få utviklet og vurdert 
nye hjelpemidler for planlegging og koordiner
ing og derigjennom medvirke til å redusere kost
nadene i det totale materialsystemet. 

Innen prosjektet er åtte storre EDB-program-
systemer utviklet og tatt i bruk i et omfattende 
interaktivt datamaskinopplegg. Til datamaskinen 
er knyttet dataskjermer som er plassert i ulike 
avdelinger (papir, masse, salg, planlegging etc.) i 
bedriften. Prosjektet har totalt sett gitt et plan
leggingssystem som omfatter en rekke funksjo
ner på ulike tidsnivåer (år, måned, uke, dag) og 
gjelder forskjellige deler av produksjonslinjen. 

Stikkord som karakteriser'"! s\sirmri et data 
registrering, niformasjoimprtd.imi;. k<»«»r«linei 
ing og beregningsverkun . 

Filosofien i.tk p)atileggini;>s\ siimci kan illu 
streres gjennom en kort liesknselsc a\ deiss, sic 
mel: 

/Viir/i<A'>/<>iii.\/vriiii; ur mu\^f(altnkk 

llovedideen er ber a ta til <len hesi mulige ko
ordinering av papir- og massefuhrikken samtidig 
som det tas bensyn lii optimalisert drift us ko
keri, sileri og blekeri. 

Via dataskjermen pa sill kontor lar skiflfor-
mannen informasjon om kjoreplanen for papir
maskinene for de nesle to dager. Han gir opp-
lysninger om status i masscfabrikken o.- pa basis 
av dette beregner datamaskinen den beste kjore-
plan for massefabrikken. Om onskelig kan skift-
formannen også legge inn sine egne planer og få 
systemet til å beregne konsekvensen av dette. 

For å organisere materialstvringen og fore 
kontroll med materialstrommen gjennom fab
rikken har fabrikken opprettet egen avdeling, 
og erfaringen med de systemer som er latt i 
bruk er meget gode. Arbeidet med den videre 
tilpassing og utvikling av systemene til bedrifts-
organisasjonen vil fortsette som et prosjekt 
finansiert av bedriften. 
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FORMAL 

— Drive og fremmr lekimk og dernml 
sammenhengende torskning til 
fremme av norsk nærings- OK sam
funnsliv. 

— På oppdragsbasis ut fore forsknings-
og utviklingsarbeid, un de r sø kei ser, 
utredninger og rådgivende virksonv 
het for næringslivet, sentrale og lo
kale myndigheter og andre. 

— Gjennom samarbeid med brukere å 
formidle informasjon om forsk-
ningsresultater, og bidra til at forsk
ingsresultat ene blir nyttiggjort i 
nærings- og samfunnsliv. 

— Bidra til medarbeidernes faglige ut
vikling og dyktiggjøre dem for inn
sats innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Direktør Ove Sandberg, formann 
Adm.direktør Kjell Kveim 
Ass.forskningssjef Ole H. Lie 
Generaldirektør Carl Røtjer* 
Dosent Kjell Undheim 

* Fra 1.1.1977: 

Direktør Per Chr. Wessel 

Ifølge nye vedtekter har Sis arbeids-
takere to representanter i styret. 
For 1977 fungerer folgende: 
Cand.real. Jan Barstad 
Dr.philos. Even Mehlum 

DAGLIG LEDELSE 

Adm.direktør Kjell Roderburg 
Ass.direktør dr.philos. Henry Viervoll 

ShNTRALADMINISI RASJON 

Okonomi i>t; tin/t: 
Okonomutirektor Arnt- V »-jard 
t*t-rsontiljtsmtlt ning; 
Personalsjef Gerd Brevig I.ieMol 
Planlegging ug informasjon: 
torskningssjrf Kare Mja&ci 

SEKSJONSLEDELSE 

Industrien kjemi; 
Forskningssjef dr.philos. Gulbrand Lunde 
Maleriaiforskning: 
Forskningssjef dr.rcr.nat. Slig Lyng 
Elektronikk: 
Forskningssjef Thomas Hysing 
Datasystcmutvikling: 
Forskningssjef Bjorn Orjansen 

ØKONOMI 

Utgifter 48,4 mill.kr 
NTNF, generelt 
bidrag 9,8 mill.kr 
NTNF, prosjeklbidrag . . 14,2 mill.kr 
Oppdragsinntekter o.l. . . 26,5 mill.kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 125 
Ingeniører 69 
Anriet personale 126 

I alt 320 

ADRESSE 

Forskningsveien 1, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 69 58 80. 

SI utgir også egen årsberetning, som sendes 
gratis til interesserte. 
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I N M K I W I K V I V I V I K U N C . 

o m l a t t e r : l ' i s i k l i ng a\ nye m a l e m e l o d e r og 

LII\ ikliiii^ a\ i n s t r u m e n t e r og sensorer . inaleiek-

nisk assistanse og utleie a\ i n s t r u m e n t e r . Arbe ids 

omfanget i 1!>7(> utg jorde ea. 'M) m a n u a l , I n o r a v 

Ins l rumet i l t j enos len (IT) ha lvpar ten . IT ul forer 

en rekke under soke l se r og h a r e n s tor k u n d e k r e t s . 

Vi nevner n e d e n f o r t re typ i ske e k s e m p l e r Ira 

feltet i 1 9 7 6 : 

['tri/iling av eiset membran transducer. Den 

velkjente halvlederbje lken p roduse re s na i s tor t an 

tall av A /S M i k r o - E l e k t r o n i k k ( A M E ) . Pa indu

s t r i oppd rag og m e d N T N F - s t o t t e har SI v idereut -

viklet s enso re l emen te t , men r i laget i e t t , s t rckk-

l a p p , m e m b r a n og h o l d e r (eks . s tabi l t b a r o m e t e r ) . 

Måling av strekk. S o m eksempe l pä måle tek-

nisk o p p d r a g nevnes må l ing av s t r ekk i en 2 3 / 4 " 

s tå l t rosse på en 2 0 0 t o n n vinsj . I vinsjen ble 

s t iekki . i l lon n w r U u l ul t i o w r u \ett I nk ip ' t t mul 

r i p i l (Uiallelle d t i l t s i t o m l e i MUH i m w r i i gikk 

m f l . I'll h a d d e inge» muhghol l m a sette inn n i 

s l t e k k g n e i . En \ a lg te .i male s t i ekke l ind i rek te 

\ e d a regisirere r g o n t i e k \ e n s e n som tunksp .n .i\ 

belas tning, E l t e r en sene p iovemahnge i k u n n e 

en k o n s t a t e r e al m e t o d e n \ .u meget \e legt ie i , og 

k u n d e n s p r o b l e m ble lost l i l l iedsst i l l t ude . 

"On ••.tren in" puriihkelanulwatit'. se illusiia-

sjon n e d e n l o r lii \ e n s i i e . 

M 1 K R O E I . E K I R O M K K 

Feltet har sum mal a u n d e t s o k e og l i l re t te legge 

nye m e t o d e t for k o n s t r u k s j o n og ser ielremsti l -

ling av m i k r o e l o k l r o n i s k e p r o d u k i e r for d e n 

e l ek t ron i ske indus t r i , samt b idra til en effektiv 

industr iel l u t n y t l e l s e av slike p r o d u k i e r . Det er 

en o k e n d e interesse for a b r u k e m i k r o e l e k t r o -

nisk t ekno log i innen s tadig Here p r o d u k t o m r a -

Mikrodatamaskin 
Betjeningspanel 

"On-strcam" partikkelanalysator. SI har i noen år — med 
oppdrag Ira en elektromelallurgisk bedrift - arbeidet 
med å finne fram Ul en forenklet metode for partikkel-
analyse. Målingene foregår direkte i produktstrømmen. 
Storreiseslnrdelingen beregnes statistisk i en mikropro
sessor og blir presen'.ert på en grafisk skjerm. 

Silisiumskive (5 cm i diam.) med ca. 500 integrerte kret 
ser. "Nålene" er koplet til elektronisk apparatur og dan-
ner kontakt til den enkelte krets for proving. 
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der. Ueno skyldes for det forste a) disse leknik-
ker under nine forhold gir billigere losninger enn 
konvensjonell leknikk. Kor det andre gir de 
muligheter for bedrc tekniske losninger, og sisl, 
men ikke minst, synes mulighetene lovende for 
en rasjonalisering av produksjonen. Ved Sl kon
sentrerer vi oss om fire hovedteknologier innen 
mikroelektronikk, i hovedsaken finansiert av 
-NTNF: Hybridteknikk (tynnfilm og tykkfilm), 
Monolittisk teknikk (silisium integrerte kretser). 
Teknologi for elektrooptiskc sensorer, og Frem-
stilling av elektroniske materialer. 

Industrielle samarbeidsprosjekt er. Innen hyb
ridteknikk har vi el nært samarbeid med A/S 
Mikro-Elektronikk (AME), A/S NERA, Tand-
bergs Radiofabrikk A/S, A/S Kongsberg Våpen
fabrikk (KV), Nortronic A/S, A/S Elektrisk 
Bureau (EB) og Televerket. 

Når det gjelder silisium integrert kretstekno
logi siktes det mot å kunne framstille spcsialkret-
ser her i landet. Arbeidet er konsentrert om 
bipolare kretser med störst vekt på integrert 
injeksjonslogikk (HL) som i fremtiden vil inngå 
i store digitale kretssystemer. 

Elektronikkindustriens komponent forum 
(EKF), som ble opprettet i 1975, har sitt 
sekretariat ved Sl. EKF skal medvirke til at 
industriens komponentproblemer når det gjelder 
valg, testing og bruk, blir løst på en rasjonell 
måte. 

Det er i løpet av året innkjøpt og satt i drift utstyr for å 
ione-implanterc dopemidier. Med denne teknikk oppnås 
vesentlige forbedringer når det rjelder no\J ! uighel og 
kontroll i fremstillingen av integrerte kretser. Cand.real. 
H. Sandmo ved igangkjoringen. 

UIOMKDISINSK I K K M k k 

I- ire delområder blir prioritert 

Auttimittnering ug rii\)i>natiM'riiii; El piusjrkt 
for utvikling a\ et KDH-orientert l.ibor.ttonrs\ 
stem for mellomstore og »torre sykehus ble 
starlet i 1973. Grunnsystemet er sutt i pnnedri l l 
pä Drammen sykehus. Tilleggsmuduler er under 
utvikling. Sentralsykehusel for Akershus har 
bestilt laboraloriesysteinet. 

Måleteknikk. Vi bearbeider problemstillinger i 
forbindelse med nye typer a\ t ransducre . I 
1975 startet et telemetriprosjekt med utgangs
punkt i fjern telemetri av fysiologiske parametre. 

Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. 
Ett av vare hovedprosjekter er "Innendors rulle
stol" finansiert av NTNF, og utfores i samarbeid 
med Ring Mekanikk A/S. — Vi har i 1976 utvik
let et nytt styringssystem for en slik stol. Sekre
tariatet for et statlig råd for tekniske hjelpemid
ler for funksjonshemmede er lagt ti! SI og finan-
sieres av Rikstrygdeverket. 

Sykeliusleknikk. Sl har gitt teknisk veiledning 
ved valg av utstyr til en sengesentral og valg av 
sengetype på Aker sykehus. 

AUTOMATISERING OG INSTRUMENTERINGS-
SYSTEMER - TEKNISKE DATASYSTEMER 

Mekanisk industri. Som styringsorgan for verk-
toymaskiner og robotcr er mikroprosessorer 
særlig egnet. SI har sammen med A/S Kongsberg 
Våpenfabrikk fullfort utviklingen av et styrings
system for skjærebrennere, basert på en mikro
datamaskin. Systemet blir nå gjennom flere større 
fabrikanter av skjærebrennere markedsfort som 
et kompakt og rimelig system kalt MiNC. 

Videre har utviklingen av samarbeidende, avan
serte håndteringsautomater fortsatt. SI samarbei
der her med TESA-gruppen, og prosjektet er fi
nansiert av NTNF. — Arbeidet er igang med å 
bedrc robotens tilpasningsdyktighet til nye situa-
sjoner ved å utstyre den med sanseorganer, i 
første omgang optisk sansing for gjenkjenning og 
posisjonsbestemmelse av visse typer objekter. 
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Otlenllige etnti r Van samarbeid med olfriit 
ligc el.iler har i I *> 7t> vesentlig hrgrciisi-t srg III 
helsesektoren, og NSB, livor vi i l!l7ti liar 
fullfort in iklingen .i\ en datamaskinslyrt male-
vogn MUH hl.inl annet kontrollerer kvalilrien pa 
kjoreledningene. I'rovrkjoringene liar va-rt vel-
lykte. 

Elektronisk industri. Vi arbeider med utiiyt-
telse av elektroniske mikroregnere for a oppnå 
hovere grad av automatisering av maleoperasjoncr 
og samtidig dalabearbeiding, og har blant ai.net 
hatt flere storre o]>pdrag for og i samarbeid med 
Nortronic A/S. For A/S Elektrisk Bureau har vi 
flere oppgåver i gang. De spenner over et relativt 
bredt spektrum, fra utvikling av spesielle analoge 

Styrepult med skjerm 

l '1 vi klintr av ut sl yr oi; mi-loder for undervannsopera-
sjoner er cl ler hvert hlill nu-r oi; mer viktig, og SI har 
ogsii p;i detu- oniriidi- lli-rc prosjekter i gant;. Kil av 
prosjektene gjelder ulviklingen av et styringssystem for 
en pnipellslyrl krankrok til Urvik veil umk-rvnnnsinslalla-
sjoner. Arbeidet ei ut fori pä oppdrag fra A/S Myrens 
YYrksted, som na har begynt markedsforingi-n av kran-
kroken. 

og digitale krc ls losnmgci til o p p d r a g innen o m 

rådet produks jons .u i i mua tisering. 

ktintmeiititl\iikkelen. Sl lnr ugs.i i | 'l7ti assi 
sten Norwegian Conn.» lois (NC) med nedsrii 
ing av Condeep plattformer. Kor nedstiiing av 
en plan form pa Brem Dieltet har vi benytlei et 
datastyrt insirumeiiteringssystem vi tidhgere 
hadde levert. Vi foretok >\en nodvrndrge overhal
ing, modifikasjon og operasjon av systemet med 
vellykke! resultat. 

For H)77 har vi i bestilling Iignende oppdrag 
Ira NC for installasjon av to plattformer pa hen-
holdsvis Frigg-leltet pa den britiske sektor og 
Statfjord A. Viderc har SI vært operator av del 
system for fullskala maling av miljodala og data 
om faste konstruksjonen egenskaper som SI i 
samarbeid med Det noiske Veritas, Norges Geo-
tekniske Institutt og Marex Ltd. installerte pa 
Condeep plattformen p i Brent B. 

Kl annct interessant prosjekt gjelder bered
skap mot ukontrollert utblåsing (blow-out). Med 
stottc fra NTNF, Statens forurensingstilsyn og 
Oljedirektoratet studerer SI mulighetene for å 
samle opp oljen ved kildcn pä havbunncn. Pa 
grunn av de enorme verdier som star pa spill, er 
det stor interesse for å fä utredet og vurdert 
undervannsoppsamling som et mulig ledd i be
redskapen mot oljesolkatastrofer. 

ADMINISTRATIVE IN KORMAS JONS
OG STY RINGSSYSTEMKR 

Ilovedplanleggingssystemet BKPI.A markerer av
slutningen pa en epoke. Bedriftene vil heretter 
seiv sta for utvikling av slike systcmer. Aktuelle 
oppgåver for SI i fremtiden ligger mer på analyse 
av systembehov og systemkonstruksjon. Det er 
sammenheng mellom styringsbehov, organisasjon 
og styringssystemer, men man vet mindre om 
hvordan systemer bor utvikles for å tilfredsstille 
de okende krav til arbeidsmiljø og meningsfylt 
arbeid. 

Bedriftsledelsen, bedriftsklubben og funksjo-
nærene ved A/S Hydraulik Brattvaag samarbeider 
om MYDRIS-prosjektct. Dette prosjekt t2r sikte 
pä en mer brukerstyrt utvikling av nye systemer 
som kan bidra til ä forbedre bedriften generell. 
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Data samlet inn gjennom Mekaniske Vcrk-
stcders l.andsforenijig (MV1.) om bruk av KDB i 
industrien er heiirbcidct i XTNKprosjektcl 
"EDB-bruk". Det viser at EDB særlig brukes pä 
omrader som ikke gjennomgår raske strukturelle 
endringer, og der datamengden enten er såpass 
slor eller har en slik indre sammenheng at man 
bor bearbeide den p'i en formalisert måte. Disse 
forhold påvirker både utviklingen og bruken av 
EDB, bedriftenes organisasjonsform og styrings
prinsippet 

DATAMASKINASSISTERT KONSTRUKSJON 
(DAK) 

Målet for denne aktiviteten er å utvikle og stille 
til rådighet metoder og hjelpemidler for pro
duktutvikling, konstruksjon og produksjonsfor-
beredelse i industrien. Utviklingen på feltet har 
også betydning for Sis utvikhngsprogrammer på 
andre feiter, såsom visuell databehandling, olje-/ 
offshore-virksomhet, robotstyring, kjemisk ana
lyse og biomedisinsk teknikk. 

DAK - Elektronisk industri. Programmet 
"DAK — Elektronisk industri" finansieres av 
NTNF, og industrien bidrar med direkte arbeids
innsats og stiller en del utstyr til rådighet. Inn
satsen har i 1976 vært konsentrert om flere del-
prosjekter: CASS er et system for innkoding, teg-
ning og korreksjon av skjemaer. To interaktive 
versjoner av systemet er blitt fullfort i 1976. 

Del-prosjektet "Automatisering av produk
sjon" er rettet mot generering av styrebånd o.l. 
for automatisk styrte maskiner for boring, kom-
ponentinnsetting, "wire-wrapping", input kon
troll osv. Systemene og programmene som er 
utviklet, skal kunne koples sammen, slik at de 
fungerer som ett integrert system, ELDAK. 
Del-prosjektet "Database-kommunikasjon" skal 
forenkle og standardisere denne koplingen, som 
skjer mot et felles datalager. 

DAK - Mekanisk industri. Utviklingen innen 
"DAK Store stålkonstruksjoner" skjer i SIAG-
regi (FoU-samarbeid mellom Akergruppen og 
SI). Under dette felt er utviklingsprogrammene 
"Grafisk gener»ring av produksjonsunderlag" og 

"lnterakli\ stålkonstruksjon" hittil blitt bc.irhci 
det i flere tlelprosjckter. Interaktiv gruppering .i\ 
stålplater pa el raformut er ferdig utviklet on latt 
i bruk ved A/S Bergens Mekaniske \ erkstcder ug 
Shipping Research Service* A/S. Dette vil u i 
1977 fore videre med bruk av graliske skjenner 
til platckoding, splitting, matcrialspcsifikasjonog 
kvalitetskontroll. 

ANVENDT MATEMATIKK 

Kra 1971 har SI bcarbeidet et NTNF-finansiert 
prosjekt for anvendelse av holografiske metoder. 
Målsettingcn er å fremskaffr en hardware/soft
ware prototyp som kan gi tre-dimensjonal frem-
stilling av numerisk beskrevne gjenstander. Pro
sjektarbeidet har gitt oss gjennomprovede me 
toder og kunnskap om bolgefeltbehandling, og 
har gitt flere ideer til tekniske anvendelser. Tre 
av disse er allerede under bearbeidelse som 
forprosjekter i industriell regi. — Ett av disse 
forprosjekter er "Seismisk holografi i oljeleting", 
hvor det i 1976 er utfort praktiske feltforsok for 
å etterprøve de teoretiske beregninger. Basis-
metoden er å omforme seismiske bolger (lyd) til 
lysbølger. 

Et annet prosjekt i industriell regi gjelder 
utvikling av et akustisk kamera hvor man kan 
avbilde gjenstander eller tetthetsvariasjoner som 
reflekterer lydbølger. — I 19 77 vil vi utvide 
arbeidet med omforming og fokusering av bolge-
felter og også arbeide med å forenkle fremstil-
lingsprosessen for syntetiske hologrammer. 

DATABEHANDLINGSMETODIKK 

Vår virksomhet i feltet samler seg om fire forsk-
ningsprogrammer: 

Databaser og systemering. SIDOC er både en 
metodikk og et system for beskrivelse av EDB-
systemer, utviklet i samarbeid med NSB. SIDOC 
er et viktig element i et NTNF-støttet program 
for utvikling av metoder og hjelpemidler for 
problembeskrivelse og systemutvikling. Innen 
samme program har man i 1976 også utarbeidet 
et høynivå problemnært dataspråk som kan 
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bruke* til logisk bcskrivrlse av bruken av dat;i-
baser. Videre har man utarbeidet spesifikasjoncr 
for et konstruksjonsverktoy for databaser, 
SIDADA, hvor hensikten er ä oppnå tv. affektiv 
fysisk database. 

S immenknyttede datasystemet. Man ser mange 
fordeler ved å legge datasystemer lii dediserte 
minidatamaskiner, og det er da behov for å kunne 
knytte bedriftens forskjellige datasystemer san 
men til en storre enhet. For å bidra til en losning 
av kommunikasjonsbehovet ble det i 1976 på
begynt et prosjekt, "Lokalt datanett" med det 
mal ä utvikle og installere rimelig datanett for 
lokale forhold. Prosjektet, som har hatt stotte av 
NTNF, har bred industrideltakelsc (Akergrup-
pen, Norsk Hydro a.s, A/S Åi dal og Sunndal 
Verk, A/S Computas og A/S Fjerndata). 1 lopet 
av 1976 er det konstruert et datanett, basert pä 
rimelige mikrodatamaskiner. 

Visuell databehandling. Programmets mål er å 
utvikle og ta i bruk metoder og verktøy for å 
bedre kommunikasjon mellom menneske, data
maskin og andre informasjonsbaerere. Kommuni
kasjon i form av bilder er grunnleggendt for 
omfattende nytenkning i flere anvendelser av 
datateknikk, blant annet rettet mot feitene inter
aktiv grafisk databehandling og bildebehandling. 

Fjerning av skjulte linjer/ßatcr. 

Kommunikasjon med 3-dimensjonale modeller i data
maskinen er avhengig av operatørens evne til raskt å 
opptatte bilder av modellen legnet på* interaktive gra-

Sl har gjennom et nasjonalt sanurltt-nl (NOR 
SIGD) utvikle! og talt i bruk et Rer.rrcll gr.il isk 
programsystem, GPGSF (General Purpose Gup-
hics System) for kommunikasjon med skjenner. 
- I tilknylning til DAK-utviklingen i SlAG-regi 

(FoUsamarbeid mellom Akergruppen og SI) har 
vi utviklet systt-mcr for fleksibel hrukcrkommu-
ntkasjon og optimal utnytlel.se av minidatamas
kiner og grafisk utstyr. I NTNF-prosjektet "Inter
aktiv rordragning" vil man ta for seg fastleggelse 
og detaljering av rorforlop <>.!. i rommel. 

Hjetpemidlvr fot progratnmering. L'ndcr arbei
det med å skape en ny metodikk for planlegging 
og oppfolging av komplekse produkter er det ut
viklet et system for programmering av slike plan-
leggingssystemer, PROKON. Programmerings-
systemet er imidlertid generelt anvendbart, sær
lig i miljoer som programmerer storre, ikke 
rutinepregede oppgåver. Forste anvendelse av 
PROKON gjaldt utvikling av et lite system for 
planlegging av konstruksjonsaktivitetene ved A/S 
Bergens Mekaniske Verksteder. 

MILJØVERN 

Miljøkjemi. Et viktig område er tilrettelegging av 
forskjellige teknikkcr for overvaking av forurens-
ningsnivået i luft og vann. 

fiske skjermer. Den illustrerte teknikk er en av flere 
metoder vi benytter for å lette operatorens visuelle 
oppfatning av modellen. 
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Spesiell hai vi l.i^,, vekt pa .1 k.iitlcggr uk|rntr 
kloicrtr Im-liimieUrr 1 vatr <mi|;i\c*Krr «>g lokalt 
seie kilder fol disse. 

Som en del a\ piusjoklci "Sur »editor* virk-
n.ng pa skog og fisk" (SNSF), undcrsokcs 
ovoiloringcn av organiske mikrolorurcnsiiinger 
Ira torravseniing og regn og sno til vassdragene. 
kesidtatene viser al spesiell i humusrikl vann 
foregår det en kompleksering av de organiske 
forurensningene i humuslasen. Oppmerksom-
helen er forelopig konsentrerl om de polysyk-
liske aromatiske hydrokarbonene (1'AII). Det er 
påvist at innholdei er langt hovere i luftmasser 
som har passert det europeiske kontinent og 
England enn i luftmasser som kommer inn fra 
nordvest og nord til prosjektets provestasjon i 
Sor-Norge. — Nar det gjelder uorganiske foru-
rensninger, særlig toksiske tungmetaller, har SI 
ytci assistanse til NIVÅ i forbindelse med 
overvaking av marine miljoer. Forutcn vann blir 
fisk, tang og andre marine organismer analysert. 

Prosessteknologi. Innen samarbeidsprosjektet 
som SINTEF og SI har om kartlegging av 
sveiseroyk - med bidrag fra NTNF - er det 
gjort interessante iakttagelser vedrorendc partik-
keliorm, agglomerering, partikkelstorrelscsfor-
deling og identifikasjon av krystallinske faser i 
sveiseroyken. 

Datateknikk. Sis kompetanse innen database-
omrädet blir na etter hvert tatt i bruk på 
miljøsektoren. Deterblant annet avsluitet et for
prosjekt i samarbeid med Yrkeshygienisk insti
tutt, som har behov for informasjon om stoffer 
som pävirker arbeidsmiljoet, om produkters sam-
mensetning, yrkeshygieniske terskelverdier, virk-
ninger pa mennesker, osv. 

KJEMISK ANALYSE 

Massvspektrometri. Sentralt i värt arbeid med 
organisk analyse star utnyttelsen av vart masse
spektrometer koplet med en gasskromatograf 
og data-anlegg. Kombinasjonen med gass
kromatograf og data-anlegg muliggjor sa vel 
analyse av enkelt forbindelser i kompliserte 
blandinger som rasjonell bearbeidelsc av dataene. 
— Virksomhelen når det gjelder total karakteri-
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sering av industriell avlopsvann, har hatl en sterk 
okning. Resullatene fra undersokclser av avlops
vann fra svenske rafiincrier i Goicborg-omradet 
har gitt nyttig informasjon for den videre be
handling av konsesjonssporsmal og ny viten om 
hvilkc begrensninger seiv de mest moderne rense-
anleggenc har. 

Olje som fourensning. Arbeidet med analyse og 
karakterisering av olje og oljekomponenter har 
fati et sterkt oppsving i 1976. Gjennom 
N"l NI-prosjektet "Oljeforurensning — Indikator-
organismer" bestemmes bakgrunnsnivåer av hyd-
rokarboncr i fettvevet (lipidfascn) hos en rekke 
arter. Var oppgave er ä undersoke hvorvidt slike 
organismcr kan "varsle" oljeforurensning på et 
tidlig tidspunkt. Med Statens oljedirektorat som 
oppdragsgiver har vi gjennomfort en storre un-
dersokelse av kjemisk-analytiske metoder for 
identifikasjon av oljespiil, Undcrsokelsene har 
resultert i en anbefaling av et identifikasjons
system. — Samarbeid med og oppdragsvirksom-
lii . fo ' NIVÅ har okt sterkt i inneva-rende år. 
Spesielt frcmheves våre undersokelser av oljeinn-
holdet i avlopsvann fra industrien, og bestem-
mclser av fenolcr i vann, biologisk materiale og 
sedimenter i Frierfjorden. Undcrsokelsene skal 
gjennomforcs for den industrielle virksomhet i 
Bamble settes i gang. 

Farmasi og medisin. Virksomheten omfatter 
preklinisk analyse av farmaka, hvor målet er å 
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utvikle .in.ih semeiodei lnr Mtu mengdet .iv 
wikestoll i plasma, »R kjemisk s\ niese ,n polen 
sidt nye legemidlet. Del si»ine\nte lugget pa en 
spesialkompetanse innen peptidsv, niese, noe som 
har lort til prosjekter on resultatet a» stor 
interesse for norsk og utcnlandsk farmasoylisk 
industri. 

t'organiik kjrmisl; analyst: Innen atomab-
sorpsjon tilrettelegges spesielle metoder for ele-
menter som vanskelig lar seg bestemme ved hjelp 
a\ konvensjonell atomahsorpsjon. Med kombina
sjonen atomabsorpsjon/gasskromatografi kan 
mctallorganiske forbhid<*lser separeres og be
stemmes. Aktuelle cksemrJer pa bruken er be-
stemmelse av metylkvikksolv i fisk og beslem-
melse av tetraetylbly og tetrametylbly i bensin. 
— SI har gjennom flcre år utfort testing av 
glasurer på keramikk for innhold av toksiske 
dementer som bly, kadmium, antimon og sink. 
SI er ett av de fire analyselaboratorier som har 
offentlig godkjenning for å stå for all testing av 
så vel norskproduserte som importerte varer. 

Driftskontroll ved hjelp av analyse av trafo-oljens gass-
innhold muliggjør at feil kan oppdages på el tidlig 
tidspunkt. Utkopling for eventuell reparasjon kan derfor 
foretas på et belastningsmessig gunstig tidspunkt. 

Sl har tilrettelagt metode og utfort denne lype 
driftskonlrull for en rekke E-verk siden 1972. Ingenior 
J.-L. Lauritzen tar prøver. 

I ' l l ROK 11 Ml 

Med basis i ho\ knni|kelan»e 1i \.»tt m.d .t ultorv 
rorskniiiR» OR iitwklinRsaiheidet »orn konkiet \>l 
bidra III al noisk petiokjenusk nidu»lu k.m !<>»< 
sme oppgåver Sl» inus.it» ei i virliR i;i.ul 
konseutiert om k.ilalv selorsknuii; l n »loi d< 1 .i» 
arbeidel har v.til konsernrett "in i tiemtiillt in; 
k.uakteriseie k.tlah »amiei der aktive koinpo 
newer er kjemisk lor.inkiet til b.erete I n.t-it 
samarbeid med industrien uiloie» k.il.iK »atoi 
uudersokelser og polynierkaiakteriseiuiv; lil.iul 
annel i sammenhesig med del pnhnlelmanleiig 
som er under oppforing i Bamble. Det har vært 
utfort en del ulredningsarheider om problem-
ene innen petrokjemi pa oppdrag for industri og 
offentlige elater. Vi er videre direkte engasjert i 
et samarbeid med Iniversitelei i Oslo (1'iO) blant 
annet veil undervisning i petroleumskjemi, som 
fra vårsemesteret 1976 er inngått som regulært 
eksamensfag ved Kjemisk institutt, LiO. 

NÆRINGSMIDDELTEKNOLOGI 

Næringsmidlenes kvalitet (smak, lukt, konsistens 
m.v.) er fellesnevner for en rekke aktiviteter 
innen næringsmiddelteknologi. I 197G har blant 
annet vekselvirkninger mellom proteiner og kar-
bohydrater stått i forgrunnen. — Området smak 
og lukt dekker både smaksetting av produkter og 
måling av flyktige komponenter som gir bidrag 
til lukt (aroma). Det er utviklet og forbcdrel 
systemer for å ta prøver av forholdsvis store 
luftvolumer for maling av enkelte luktkompo-
nentcr. — Krystalldannelse i fett er el område av 
bctydning forst og fremst for margarin- og 
sjokolade.ndustrien. Et nytt instrument for dif
ferensial termisk analyse er blitt tatl i bruk. Del 
har vært brukt til kontroll av sammensetning og 
lagring av margarin og til maling av krystallvckst 
under sjokoladeproduksjon. 

Innen mikrobiologien er det fortsatt stor 
tilgang på eksterne oppdrag på de tradisjonelle 
områdene holdbarhct av næringsmidler og mik
robiologiske skadevirkninger på tekniske maleri-
aler. Dette arbeid omfatter mikrobiologisk under-
sokclsc av produkter, emballasje og produksjons
utstyr, testing av konserveringsmidler, desinfek-

23 

http://inus.it�


Del er i 1976 anskaffel et instrument (olfactometer) lii 
maling av luklintensitet og til beslemmelsc av lukller-
skelverdi. Instrumentet egner seg spesiell til bruk i 
sammenlieng med problemer som gjelder spredning av 
lukt sa vel i indre som ytre miljo. Del lur v.en anvendt 
til beslemmelse av fortynning av vemilasjonslull Ira 
kloakkrenseanlegg. lngenior T. Ofsti beljener instru
mentet. 

sjonsmidler og tekniske fungicider (soppdrcp-
erc), veiledning i produksjonshygiene og mikro
biologisk materialprøving. Flere mutagenitets-
tester med bakterier er innarbeidet og vil i 
kommende år bli supplert med tester med andre 
laverestaende organismer. I rammen av et pägä-
endc NTNK-prosjekt undersokes eventuelle mu
tagene virkninger av stoffer som emballasjcma-
terialer avgir. 

PLAS'1 TEKNOLOGI OG HØYPOLYMKRK 
MATERIALER 

Vi har konsentrert vår virksomhet pä undcrsok-
clse av plastmaterialenes egenskaper sett i for
hold til bearbeidingsmetodene og tilsctnings-
stoffenes innvirkning. Dette krevcr kompetanse 
innen omradene petrokjemi, analyse og karak
terisering samt mikrobiologi, forutcn inngäcndc 

kpllllxk.ip til [il.iNlm.u. i ul« ti< ». 1> ..«; .I«i<» 
llk«'tntni;s\t.it I« i Viktig« .trin »U.IIIJ^.«*« t i r un 
deisokcU«' a\ kpiuisk«' uls« lmuc,svi.>! 1. r i uLut 
licmllel MIMI II.« im^MlHilili li inli.tli.i>!. \ .•> 
Il l i luxtndi p a i n t n n i l r ! hal M i l«i|i« t av .1. tu 

sisle Jt l.t^l'1 «'Il l>t.m\|ewtHl«'ts«>kt IM . n n il.«INK 

plastlx,I l heu lende uulllMll. l n III m i n * . ..ti 

lerl m. t leekst rudei med muhtdit i L.t kp»nu«; 

bad« som eit t.g tu xkiuein.ixkin ei .iisl.ill.il ..< 

vil hl.ini .tunet I>11 l u n k i ti! \ : . M ie>>l«>i;itk<-

unt le isokelse i p.i pl.isixinellcr. 

.Yv Jirrwt- f» ttrtnrrt ftlu\l I «u ntpiesMit^ a\ 

annen hcrdcplasi er det meste .tiheulxleli p.i 
plastteknologioniradet, talt opp i direkte vim.it 
beid med industrien. kaldprcssing ug nijeksjuii'.-
sproyting ligger forclopig best til reue loi norske 
markedsforhold. Kor delte utviklingsarbeid er 
det sammen med industrien .inskaffct en ny 
presse, og to injiseringsmaskiner er lånt. Kt 
spesielt formverktoy er instrumentert for kart
legging av prosessforlopet med kontinuerlig regi
strering av temperatur, trykk og lukkehastig-
heter. 

METALLURGI 

l-'ysikalsk metallurgi. Som i lidligere ar, er 
forskingsinnsatsen spesielt rettet mot let t-
metallsektorcn, hvor vi er engasjert i en rekke 
oppdrag i nært samarbeid med norsk industri. 
Disse prosjektene er knytlet til kvalitetskontroll, 
legcringsteknikk og optimalisering. Smcltebe-
handling og kontroll med inneslutninger har 
v;crt et sentralt felt ved Sl i en ärrekke, og for 
tiden ut fores prosjekter bade for aluminium- og 
magnesiiimindiistricii. Klerc meloder er utviklet 
for kvantitativ analyse av storrelseslordeling og 
mengde av borider, karbider og oksydcr helt ned 
i ppm området. Ovcrllatefeil pä aluminiumpro-
filer har en komplisert ärsakssammenheng. Kor 
tiden arbeides det med ä etablere en modell som 
beskriver hvordan og hvorfor det dannes riv-
ninger i profiloverflatcn. 

Itearbeiflingsmctallurgi. 1 lovedomrädene er 
varmforming og plateforming sä vel av stal som 
aluminium. Aluminiumlegeringers folsomhet for 
deformasjonshastighet og denne parameters inn-
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llviiK, |i.i duktiliteten el Mill undeisokt. \fi\ 
sideu .iv tl\ ppiessb.uhrl i ikke licidhan .ilunu 
luuiiiU iiCi ntgci 

I oi "IT" .1111.11 \i .11 ihpprcssb.iilict i ikke 
lieidhaic legeringer i habitant IlKl.ind. undcrsok-
else a\ luimhailict i loi'liniicl lilikk. vaiiuduk 
tiliict i k.irl>onsi.il. n\eill.ueleil pa aluminium 
piolilei ug scigltcl i noen rusl (Vie stalkvalitcici 
\il hli \ikiige piosjckter. 

Iloytfmficrttturltycrnigcr »/> I'limnfmi <i:< i 
I'ltttfhfikyiici'ii: Aklivilciene kan sammcnlallcs 
i Ire hovcdgruppcr: utvikling og opiimalisering 
a\ hoytemperauirlegeringer som også inkluderer 
materialer for overflat ehelegg, undersokelse a\ 
skader pa varmcbelastedc deler som er oppstått 
under drift i dicselmolorei, gassturbiner, kjele-
anlegg og petrokjemiske anlegg ete. for a komme 
fram til tiltak som kan redusere drifts- og ved-
likeholdsutgifter (additiver, belegg, m.m.), 
samt utvikling av materialer for hcliumkjoltc 
reaktorer og petrokjemisk industri (blant annet 
sige/korrosjonstesting i simulerte gassatmo-
sfærcr). Det storste enkeltprosjekt ved Sl pa 
dette felt er et storrc forsoksprogram som startet 
under DRAGON-prosjckict, men som i 1976 
finansieres av KFA Jülich og deres samarbeids
partner«'. — Videre deltar instituttet i og har 
ansvaret for koordinering av et stone samar
beidsprosjekt mellom fem forskningsinstitulter. 
Prosjektet stottes okonomisk av NTNF, redcrier, 
oljeselskapet' og skipsverft og gär ut pa ä studere 
forbrenningsforlop og vurdere metoder for be
handling av ulike tungoljckvaJitctcr, samt soke a 
redusere slitasje- og materialproblcmcr som skyl
des korrosjon og beleggdannelse. 

TEKNISK UORGANISK KJK.MI 

Prosessteknologi. Arbeidet cr hovcdsakclig kon
sentrert om kartlegging av stov i indre miljo og 
utarbeidelsc av renscproscsser for spesielle indu-
strigrener. Særlig har vi i samarbeid med galvano-
tcknisk industri, aluminium- og stålindustrien 
bidratt med prosesser og apparatur for reusing av 
avlopsvann og disponering av biproduktcr. Nye 
filtertypcr med en overlegen filtervirkning kan fa 
stor interesse for papir- og tremassefabrikker, og 

el vcllvkkei IIMIII.II \il Ulv ui ,li Link r..luk. 
s | , t l l .IV u l s l i p p III v . i v s t l t . i i ; l > ' t | t r n i . . ' f ' | . . r » 1 > 

S l t n k h o l l l l l i . t l \ l v y t ' t i n * ' " i l i t i , u t i . u t l . t l v t t » 

ligc oppdrag I I *' T*t har m.m ,ul»t uh ' i.u i! 
alternative met«nlei |,>i \\tilnivnii; i *t iluulu 
slcien. 

Kttiinit' Pulosc keiatnel VIMI l,»vendt i v:* i\ 
skapet stim implant.Mei nal tlel w;|cMci vek-.il 
\ il klungi i impl.iiil.it veitsvev i \ l IRDI l iKsK i 
Pa gli.un .l\ kei.Ullenes ulpicgcde tendens lii 
sp i o l l r u d d , \ il \ l s l u d e l e t l h e l al m e i ing III v K e i a 

meiies hti\ e nu iisi.uidsev ne mot kui ius|tui, li.ide 
ved hov. og lav tempel.Hur, sokei mail a utn\ Ut
ved Ircnistilling av inalci ialkomhiiiasjonci keia 
nicr/iiiclall. Disse ei betlre og billigen' enn de 
hoyverdige materialet man i ilag benvitei l.eks. i 
forbrenningsk.inimere og kjemikaliet an kei. 

MA IKRIAI.KAKAK I KKISKRING 

Kt avgjorende grunnlag for en m.drenel mafrial-
utvikling er nuilighetene til karakterisering a\ 
materialene. Dem itinebietcr tilgang pa bade 
inslrumenler og know-how. Mikroskoper ( 1 KM, 
SKM) og spektlografei' (NMR. Kl'K) cr dyre i 
anskaffelsi' og toreldes fort. Man har derfor, pa 
noen omrader, samkjoti anskaffelsene med Uni
versitetet i Oslo (1'iO) og <leler pa utgiftene lii 
kjop og drift. Kt cksempt' er anskaffelsen av et 
200 kV elektronmikroskop, som av SI vesentlig 
vil bli brukt til undersokelse av metalliske 
materialer som disperse laser i legeringer. Av 
storrc oppgåver kan nevncs karakterisering av 
katalvsatorbivrere, s;erlig ved N.MR for overgang 
Ira homogen til heterogen katalyse av petrokje
miske prosesser, karakterisering av kjedestruk-
turen i polymcrer med (MK NMR, oksydbelcgg 
dannel ved hoytcmperatur oksydasjon av legerte 
still, poröse keramer for implantasjonslormäl, 
samt karakterisering av plast ekstrudert ved 
varicrende betingelser. 
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Utstyr for proving av plast. 

1976 var SINTEFs 27. driftsår. Aret var preget 
av en rekke begivenheter av vesentlig belydning 
for selskapets virksomhet i tidcn fremover. 
Arbeidet med nye statutter for SINTEF, som 
har pågått gjennom flere år, ble sluttfort. Dette 
var den forste gjennomgripende revisjon sidrn 
SINTEF ble opprettet i 1950. Hensikten med 
revisjonen kan kort oppsummeres slik: 

— A få en mer tjenlig styringsstruktur, med 
færre representanter i styret, og brcdere rep
resentasjon — også utenfra — i et rådsorgan, 
llerunder representasjon fra de ansalte i styre 
og råd. 

— A få en klarere markering av SINTEFs juri
diske stilling som stiftelse. 

— A fä en klarere markering av samarbeidsfor-
holdene mellom NTH og .SINTEF, herunder 
bedre SINTE F-personalcts jobb-sikkerhet 

gjennom formaliserte avtaler om rettigheter til 
lokal fellesskap ete. 

- A formalisere en åpning mol storte samarbeid 
med andre deler av universitetsmiljoet i 
Trondheim. 

Arbeidet ble gjeimomlori med det utgangspunkt 
al en onske! å bevare del intime, faglig integrerte 
samarbeidet med M M , og al XIII fortsatt skulle 
beholde en tilfredsstillende påvirkningsmulighel 
og den lulle kontroll i viktigere saker. 

De nye statutter fastlegger at SINTEF her
etter ledes av et Råd og et Slyre. Rådet har 24 
medlemmer hvor NTIIs 1'rofessorutvalg opp-
nevner 15, hvorav tilsammen 8 etter forslag fra 
Norgcs Industriforbund, Norske Sivilingcniorers 
Forening og Universitetet i Trondheim. NTUs 
rektor er rådets ordlorer. Styret har (> medlem
mer, livorav to fra de ansatle. De ansatte har 
dessuten to representanter i Rådet. 
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SINTEFs administrcrcnde direktor gjennom 
26 är, Karl Stenstadvold, hadde allercdc vären 
J975 meddelt at han onskcl ä tre tilbake fra sin 
stilling i toppledelsen. Kratrrden fant sted pr. 
I. april 1976. Viseadministrerande direktor Kiliv 
Sodahl fungerte som administrerende direktor 
fra 1/4 ti! 1/11 -76 da professor Johannes Moe 
tilträdte stillingen. Karl Stcnstadvolds innsats for 
SINTEF og for norsk forskning er ålment 
anerkjent og beundrct. Han fortsetter i SINTKF 
som konsulent med spesiclie oppdrag. 

SINTEFs faglige aktiviteter er preget av stor 
bredde og omfattende engasjement innen mange 
av samfunnets sektorer. Noen cksempler til 
belysning av SINTEFs aktiviteter skal nevnes i 
det folgende. 

SINTEF er sterkt engasjert i forskning og 
utvikling som tar sikte pa ä styrke industriens 
stilling. Av de samlede inntekter utgjor oppdrag 
fra industrien vel 40%, og SINTEFs assistanse til 

norsk industri innenfor de tradisjonelle fagom
råder vil fortsatt utgjore det sentrale element i 
institusjonens virksomhet. 

1'tviklingen pit kontinentalsokkelen har gitt 
store deler av na'ringslivet nye og krevende 
oppgåver av tidligere ukjente dimensjoner. For i« 
lose disse oppgåvene har det vært nodvendig ä 
dra nytte av den mest avanserte tilgjengelige 
kompetanse innen de forskjelltgste fagområder. 
Dette forholdet har medfort en mer enn vanlig 
intim kontakt mellom forskningsmiljocne og 
industrien. I forbindelse med utviklingen av 
boreplattformer, produksjonsplattformer, ror-
ledninger og undcrvannstcknologi, ei eit r<*kke av 
SINTEFs fagmiljøer engasjert med teoretiske L.--
regninger og laboratoiieforsok sävel som fullskala-
målinger av ijistallasjoner pä sokkelen. En avdel
ing for petroleumsteknologi er under oppbygging. 

Utkantdistriktenes fremtid er noye knyltet tii 
mulijjhctcn for ;i opprettholde en desentralisert 
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indiisimmiktur l)ri bar Irngc \;rrt klart at 
mindre industri bar betydelige pmhlrmrr med a 
fa den nod\endige kontakt med forskningsmiljo-
cnc. SI.VIF.F har med utgangspunkt i deile 
problemet som en proveordning etablert et 
Xord-Norgckontor i Narvik for a styrke kontak-
ten til nord-norsk na-ringsliv. SINTKFs represen
tant for Nord-Xorgc arbeider i narr kontakt med 
Statens teknologiske institutts avdeling i lands
delen sävel som Narvik tekniske skole. SINTKF 
er interessert i en videreutvikling av kontakten 
med mindre industri og det droftes for tiden 
hvordan denne best bor skje. 

Studier av sikkerhetsnivåer ved forskjellige 
menneskelige aktiviteter og konsekvenser av 
ulykker er blitt betydelig opprioritert i lopet av 
den senere tid. SINTEF har etablert en egen 
forskningsgruppe for risikoanalyse. I samarbeid 
med et antall norske bedrifter og institusjoner 
bearbeides et prosjekt som har til formål å 
introdusere risikoanalysen som hjelpemiddel til 
heving av personsikkerheten. Blant mange spesi
fikke prosjekter kan nevnes VHLs studier av 
gasslekkasjer og spredning av gass-skyer internt i 
bedrifter eller i terrenget rundt industrianlegg. 
Slike studier antas å kunne få betydning for 
fremtidig planlegging av industrianlegg. Vi har i 
lopet av de senere år opplevet en rekke alvorlige 
gasseksplosjoner i utlandet, som har fokusert 
oppmerksomheten mot disse problemene. 

Brannskadene representerer også et særdeles 
alvorlig problem for vårt land. I denne forbindel
se ser en det som spesielt interessant å styrke 
forskningen ved Norges Branntekniske Laborato
rium som blir overfort til SINTEF fra årsskiftet 
1976/77. 

SINTEF er naturligvis sterkt engasjert i forsk
ingsoppgåver rettet mot en oppgradering av 
arbeidsmiljoene hva angår fysiske såvel som 
psykiske miljøfaktorer. Avdeling for teknisk 
kjemi står sentralt i arbeidet med å kartlegge 
forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren. Vass
drags- og Havnelaboratoriet i samarbeid med 
høgskolens institutt for Varme, ventilasjon og 
sanitærteknikk utforer modellstudier og teoretis
ke beregninger for å finne losninger som gir 
minst mulig røyk og skadelige gasser i de 

nmr.ulri a\ t.ihiikkliallrnr h\m ni rnunkr t ..pp 
holder \cg. Ved Vrrkttrdlrkimk I j|v.>t.ii>.tmm 
arbeide» det med utvikling a\ ruiniert !).>«- \il i 
mange lillellcr kunnr srt tr \ til .» ullorr artiruW 
operasjoncr som m.t foreta-, i lirlsrl.irlm miljo 
Akustisk Laboratorium tar seg a\ sunproblr imr 
pa arbeidsplassen og i bomiljøiiir. 

Trivsel pa arbeidsplassen er ikke harr avhengig 
av fysiske miljofaktorer. De psykiske ug visialr 
betingelsene spiller ogs.i en vesentlig rolle. Det er 
Institutt lnr Industriell MiljolWsknmg (It IM) 
som utgjor SINTKFs viktigstc lorskningsrcssur* 
innen dette feltet. I FIM samarbeider med de 
teknologiske miljoene om studier av sosio-tekno-
logiske problemstillingen Leks. slovens sjenanse-
effekt og sosiale og psykologiske virkninger av 
okende grad av automatisering i industrien. IFIM 
er også beskjeftiget med studier som kny it er seg 
til utviklingen av bedriftsdemokratiet og dets 
betydning for trivselen. 

Forurensningen av vårt naturmiljo skyldes for 
størstedelen vår teknologi. Bekjempelsen av 
forurensningsproblemet må derfor foregå pri
mært som en målbevisst og integrert del av 
videreutviklingen av våre teknologiske prosesser. 
De dementer som forurcnscr naturen bor helst 
fanges opp og gjenvinnes for nyttige formål. 
Innen SINTKFs metallurgiske forskning arbei-
des det med å fjerne skadelige utslipp til våre 
vassdrag ved slik gjenvinning. Seksjon for rense-
teknologi ved Avdeling for teknisk kjemi er på 
ttlsvarcnde måte opptatt med såvel gassrensing 
som vannrensing og er dessuten engasjert i 
NTNF-prosjektet "Fast avfall" som primært er 
rettet mot sortering og gjenvinning av kommu
nalt avfall. 

Dermed er vi kommet over på det viktige felt 
som dekkes ved stikkordet ressursbevissthet. 
Dette er ikke noe nytt begrep for ingeniøren. 
Kjennetegnet ved en god ingeniør har alltid vært 
at han kunne skape et optimalt resultat i forhold 
til de anvendte ressurser. Inntil nylig var kapita
len den viktigstc ressurs i denne forbindelse. Det 
nye ved ressurssituasjonen består i at energi og i 
noen grad råstoffene vurderes som de knappeste 
ressursene, selvsagt nest etter mennesket. In
geniøren får andre optimalitetskriterier og dette 
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gir nye tekniske losninger. Vi har ved vare 
metallurgiske bedrifter ikkc lenger rad til å 
slippe halvparten av lilforl energi opp gjennom 
pipa og ytterligere betydelige presenter i ventila-
sjonskanaler og kjolevann. SINTEF er engasjert i 
siivcl utvikling av encrgisparende prosesser, som 
tillak for gjenvinning av spillvarme, f.eks. slik 
som dei nå skjer ved byggingen av fjernvarmean
legg på Tunga basert på spillvarme fru Ila og 
Lilleby. 1 denne forbindelse skal også nevnes 
prosjektet " Lavenergi-bygninger" som går ut på, 
bl.a. ved oppforing av et provehus på Tyholt, a 
undersoke muligheten for å nytte solenergi 
mer effektivt enn hittil til romklimatisering. 

SINTEF har en del prosjekter på gang i 
utviklingslar.dene. Det storste av disse utforcs i 
samarbeid med Indian Institute of Technology, 
New Dehli. Det har til formål å bygge opp en 
SINTE F-liknende gruppe ved IIT som kan yte 
Indias næringsliv assistanse innen fagområdet 
tero-teknologi — dvs. utvikling av maskiner og 
utstyr som er optimale når en foruten å ta 
hensyn til initialkostnadene også ser på varighet 
og vedlikeholdsomkostninger. 

Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) er 
et eksempel på at SINTEF også opererer i 
grensefeltet mellom medisin, sosiologi og tek
nologi. NIS konsentrerer sin virksomhet hoved-
sakelig om temaer vedrørende planleggings-, sty
rings- og organisasjonsspørsmål for sykehus. Det 
foregår også i SINTEF en betydelig forsknings-
virksomhet i grensefeltet mellom medisin og 
teknologi. Denne forskningen er spredt over 
mange avdelinger. Fra området medisinsk tek
nikk skal som eksempel nevnes den lovende 
forskning som pågår ved Akustisk Laboratorium 
i samarbeid med Døveskolen, med sikte på å 
forbedre taleforståelsen hos hørselssvekkede, 
san.t ikke mindre interessante forsøk i samarbeid 
mellom Elektronikklaboratoriet ved NTH og 
Regionsykehuset med sikte på å bruke elektrisk 
stimulans på nervesystemet til å gjenvinne kon
troll over funksjoner som er skadet pga. syk-
dom, f.eks. cerebral parese eller epilepsi. 
SINTEF har også i noen utstrekning vært enga
sjert i skoleforskning i samarbeid med Norges 
Lærerhøgskoles fagmiljøer. 

SIN I Kl' er sleikt opptatt av .1 sikn iiHirtlvtitt 
lende laglig ima ug kvalitet 1 (••i\kniiii;eii I Irt rr 
SIN IKK avhengig av kvaliteten av rj»et per - , 
nale savel sum N I Ils v Heilskapelige mv.i IYTSJI 
nell-ulvikling er i denne forbindelse it sentiutt 
arbeidsfelt. Helte gjelder alle grupper av arbeids 
lakere. Det blir avgjorende tor utviklingen at 
SINTKF makter a skalle tilstrekkelig okoiimmsk 
basis for videreutdaiining og etterutdanning av 
de ansatte. Men SIN I KF er også helt avhengig av 
at det linnes en solid basis av grunnleggende 
forskning pa NTH-siden. 1 lopet av de senere .ir 
har NTH vært nodt til a oke studenttallene og 
undervisningsinnsatsen betydelig uten en til-
svarende okning i ressursene. Det er grunn til a 
frykte at denne utviklingen har medion reduk
sjon i den grunnleggende forskningen. Det er 
viktig at myndighetene er oppmerksam pa nod-
vendigheten av at landets cnestc tckniike hog-
skolc gis tilstrekkelige ressurser til å oppretthol-
de en faglig kvalitet på nivå med hov internasjo
nal standard. Dette må være et ufråvikelig krav, 
ikke bare av hensyn til NTH og SINTKF, men 
for hele vårt samfunns fremtid. 

BILDEOPPTAK OG 
A UTOA. IA TI S K B11 -D E AN A LV S K 

En datamaskin kan gis kunstig syn ved å kople et 
TV-kamera til den, og la programmet tolke hil
dene. Synssansen maskinen får på denne måten 
er primitiv og svært begrenset. Men til visse for
mål er det slagkraftig som målemetode. SINTEF, 
Avdeling for Reguleringsteknikk, har de siste år
ene arbeidet med denne måleteknikken. 

Folgende eksempel på anvendelse av denne 
bildeteknikken er hentet fra knuseriet i et opp-
redningsverk. 

Første del av oppredningsproscssen bestar i å 
knuse malmen til et fint pulver. En viktig para
meter er frimalingsgraden som angir antall hel-
kom i forhold til det totale antall korn i produk
tet. Med en måling av frimalingsgraden vil en i 
gruveindustrien kunne få optimal regulering av 
knuseproscssen. 

For å kontrollere knusingen støpes i dag en 
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TV-lt»m«r« 

SK r~<LS*^ trworttr 

Egtntkapunkilltr Klanifiuior 

Automatisk sortering av trevirke er et annei eksempel på 
bruk av TV-kamcra og monstergjenkjenning. 

prove av pulveret inn i epoxy og prepareres til et 
såkalt slip. Slipet studeres så i mikroskop, noe 
som både er tidkrevende og trettende og lite 
egnet til rutineundersokelser. 

Lar en derimot en datamaskin foreta den 
kvantitative analysen av mikroskopbildet, kan 
en få nøyaktig, pålitelig og rask måling av opp-
redningsproduktets egenskaper. 

Bildedata leses inn til datamaskinen ved hjelp 
av et TV-kamera. 

Datamaskinprogrammet gir en fyldig stati
stikk over kornenes størreisesfordeling, sammen-
setning, frimalingsgraden. 

De innieste bildene er ikke helt skarpe og vil 
av og til inneholde noe feil informasjon. En ru
tine i programmet tar seg av dette og gir ut en 
forbedret utgave av bildet. En annen rutine be
stemmer hvilke gråtonenivåer bakgrunnen består 
av og setter de bildeelementene som utgjør bak
grunnen lik hvitt. En har da et bilde som er et 
godt utgangspunkt for søking etter kom. 

Når en mørk flekk er funnet, må programmet 
avgjøre om del er ett isolert kom eller flere som 
ligger inntil hverandre. Dette er en mønstergjen-
kjenningsoppgave som er lost med en syntaktisk 
metode. Programmet tar ikke alltid de samme 
avgjørelser som et menneske ville ha tatt. Søke-
kriteriene er ofte ikke fleksible nok. Det er en 
vanlig situasjon i mønstergjenkjenningen at en 
ikke kan oppnå en helt feilfri klassifikasjon. Det
te kompenseres for ved å analysere mange nok 
korn slik at de statistisk sett får liten virkning. 

I)cmonsirasjoni|>r«Kr4mmct wwr klan h\»n 
dan datamaskiner kan hrukrs til ra»k aulomatiiV 
analyse av ulike typer hilder. 

SPREDNING AV KKSI'I.OSIYK (X; 
GIFTIGE GASSER 

Med den utbyggingen som skjer av den petrokje
miske industrien i Norge, blir det etter hven pa-
krevei ä kjenne til faremomentene ved lekkasje 
av giftige og eksplosive gasser. Ikke minst pä 
bakgrunn av at det i de siste årene har skjedd 
alvorlige eksplosjoner som folge av gasslekkasjer 
ved flere utenlandske petrokjemianlegg, er det 
viktig å vite mer om hendelsesforlopet ved slike 
utslipp. En del forskning er utfort på dette feltet 
flere steder rundt om i verden, også i Norge. 

Vassdrags- og havnelaboratoriet har i 1976 ut
ført diverse grovanalyser av spredningb- og for-
tynningsforløpet av giftige og eksplosive gasser 
som følge av antatte lekkasjer fra lagertanker. 

Gassen oppbevares vanligvis i væskeform ved 
kokepunktet, enten nedkjolt ved atmosfære-
trykk eller under trykk ved atmosfæretempera-
tur. Også under transport vil gassen oftest være i 
flytende form. Ved foredlingen kan gassen anta 
forskjellige faser og utsettes for meget ekstreme 
trykk eller temperaturer ved enkelte prosesser. 

Uten å komme nærmere inn på hva slags hen-
delser som kan tenkes å opptre, vil et ukontrol
lert utslipp finne sted når det plutselig skjer et 
brudd på rør eller beholder. Dersom gassen er 
trykklagret, vil stoffet sprute ut og blande seg 
med luft. Dermed kan det dannes en eksplosiv 
gass/luftsky. Fra utlandet har vi eksempler på at 
dette har forårsaket store eksplosjoner. Eksplo
sjonsfaren ved en slik sky behøver ikke være 
over, seiv om den driver uantent bort fra Iek-
kasjeområdet. 

Spesielt for disse gassene er at de fleste er tyn
gre enn luft, og meget kalde når de strømmer ut 
i lüften. Både på grunn av gasskonsentrasjonen 
og den lavere temperaturen i gass/luft-blandingen 
som oppstår har gass-skyene en vesentlig større 
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Hildet viser eksplosjon i et petrokjemisk anlegg i Fiix-
borough i I 974. 

For a unngå lignende kalaslroter i .\orge ma sikker-
helen vies stor oppnierksomhet. 

Forstaelse av hendelsesforlopet ved ukontrollert ut
slipp av eksplosive gasser er vesentlig i denne sammen-
heng. 

tetthel enn den omkringliggende lullen. Spred-
nings- og fortynningsforlopet for disse skyene 
atskiller seg derfor Ira spredningsmonsteret for 
gasscr med samme tcllhel som luft idet de brer 
seg utover langs bakken eller vannflater. De van
lige bercgningsmodellene for sprcdning av gass i 
atmosfæren er derfor ikke tilstrekkelige til a be
skrive forlopet. 

Meteorologiske og topografiske forhold setter 
forovrig Norge i en særstilling i denne sammen-
heng, spesielt fordi vi om vinteren bar meget sta
bile atmosfæreforiiold. Dette medforer en lang-
som fortynning nar skyene driver med vinden. 

Giftgassene ma dcssuten fortynnes mye mcr 
enn de eksplosive for ä komme under faregren
sene. 

Studiet HV disse forhold vil bli fortsalt i 1977 
med støtte fra NTNF. 

STOY FRA BYGGKOG 
ANI.FGGSV.RKSOMHFT 

Hygge- og anleggsstoy (BA-stoy) er ved siden av 
veitralikk- og ekstern industristoy en viktig del 
av begrepet "samlunnsstoy", og delte prosjektet 
ma sees i lys av den okte oppnierksomhet det 
rettes mot stoy som er til sjenanse for publikum. 
Offentlige tiltak er innføring av normer og for
skrifter, i'rosjektct ble startet mol slutten av 
197.") med stotle fra NTNF og Kntreprenorenes 
I .andssam menslu tn ing. 

Viktige mälsettinger er: 

innhenting av tilgjengelige opplysninger om 
metodcr og teknikker for reduksjon av BA-
stoy, 

pa utvaJgte arbeidsplasser ä utprove tilgjenge
lige meloder og teknikker. 
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utarbeide en enkel prognosemeuide for BA-
stov. 

- iniomiere byggebransjen om oppnådde resnl-
tater. 

BA-stov er meget komplekst sammensatt med 
kilder fra snu boremaskiner til store transport-
maskiner. Stoydata for kudene er samlet inn og 
mulighetene for stoyreduksjon er vurdert. Det 
er i denne sammenhengen viktig a motivere bruk-
eren til i storre grad a enersporre stoydempede 
maskiner fra produsenten. I denne sammenheng 
er bruk av alternative teknikker viktig. Hydrau
lisk drevet utstyr er f.eks. å foretrekke framfor 
luftdrevet utstyr med hensyn til stoy. 

Ofte kan BA-stoy reduseres betraktelig der
som brukeren har elementær kjennskap til pro
blemet. Det er utfort registrering og malinger i 
felten for å påvise hvordan man med relativt 
enkle midier kan oppnå en reduksjon. Bruken av 
skjermer og innkapslinger er viktig, likeledes 
byggeplassens lay-out. 

Det er viktig å få brakt inn spørsmålet om 
stoy så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. 
Et hjelpemiddel foj planleggeren er en enkel prog-
nosemetode. En slik er under arbeid, og den vil 
basere seg på statistiske data fra BA-arbeider 
samt framdriftsplanen for det aktuelle arbeidet. 
Ved hjelp av en slik metode vil planleggeren set
tes i bedre stand til å kontrollere om offentlige 
forskrifter overholdes, samt vurdere effekten av 
stovreduserende tiltak. 

«.pirtlning ,i\ i.ijipiiiuuf vltk .11 nittii 
nm ln.inv|t'ii l.n k|tnnvk.i|t ul J i m 

i i n 
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IO-'!' lon in i -.joen nu-il .i\lop>\anii li.i l und 
lingsiiulusuien. eller k.iMi'1 direkte p.i sjoni som 
a\ skj.vr. 

Vor a oke den lave umyitelsesgrailm har bio-
kjemi-teknikk-gruppen ved SIN IK K, avd. tor 
teknisk kjemi, arbeidet i 3 ar med prosesser iler 
en tar i \- ' akalte proieolytiskc enzymer. 

En ar. . prosess det har vært arbeidet med, 
er a fremst ille proteinisolater. Dette er en gruppe 
produkter som fremstilles ved at proteinet fra bi
produktet - blir brakt i opplosning ved hjelp av 
syre eller lut, for sa å bli konsentrert og torket 
til et pulver. 

Felles for begge prosesser er at råstoffet kan 
hentes fra en ressurs som vanligvis ville ha gått 
til dyrefor eller til spille. 

Sluttproduktene vil i form av et proteinkon-
sentrat ha meget gode bruksmessige egenskaper. 
Det brukes i dag i industriland store mengder 
proteinkonsentrat som tilsetning til næringsmid-
ler, i Xorge anslagsvis ca 2.000 tonn som tilset
ning til oppmalt kjott. 

Det t r derfor utfort et forprosjekt med det 
formål å kartlegge de mengder og typer av avfall 
som faller fra kjøttbransjen. Mulighetene for å 
anvende de samme prosesser på denne type av
fall er gode. 

Årlig slaktes det ca 145.000 tonn, regnet som 
ferdigvare. Avfallsproduktene på landsbasis fia 
denne industrien kan grovt deles i ca: 

— 4.000—5.000 tonn blod og proteinslam i.av
løpsvann 

— 52.000 tonn fast avfall i form av bein, fett 
og kjottrcster 

— 6.000 7.000 tonn rent blod. 
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X i r det gjelder />/<><( og f>rotrni\lam i avlopsv.mn, 
vil vi ha med sterkt fortynnede losningcr a (gore. 
Bransjen har tenkt å benytle seg av en hiofiltrcr-
ing <>R deponering av slammet. Kor ä la ul pro-
teinene har en en mulighcl i ä benylte seg av 
membranteknologi. Delte er en ny og interes
sant teknologi som blir mc-r og mcr benytlet i 
rensing av prosessvann som inncholder verdifulle 
stoffer for gjenvinning. 

Fast avfall blir i dag behandlet i sleriliscrings-
anlegg for produksjon av industrifett, kjott- og 
beinmel til kraftfor. Ved nedskjaering av et slakt 
vil en få et kjott- og fettsvinn på ca 3% som i all 
vesentlig sitter igjen på beina. Med såkalt en: yma-
tisk hydrolyse vil 70% av dette proteinet kunne 
gjenvinnes. Alt i alt vil dette kunne gi et årlig 
kvantum på ca 1.000 tonn hydrolysene prote-
iner. 

Blod er det produkt fra slakteriindustrien som 
synes mest interessant som råstoff til produksjon 
av proteinisolater. Av et totalt kvantum på ca 
8.000—9.000 tonn blod kunne man beregne ut-
vunnet ca 1.500—1.700 tonn tort protein. Nå 
spiser vi jo også noe blodmat som er å få kjopt i 
slakterforretningene, men det utgjør bare pro-
miller av denne ressursen. Av det rene blodet må 
vi imidlertid regne med at 20—25% renner ut 
med avlopsvannet. Dette skyldes i alt vesentlig 
for dårlige oppsamlingsordninger ved våre slakte
rier. 

I andre land arbeides det intenst med å utvik
le nye metoder som på en rasjonell måte kan ta 
vare på denne verdifulle ressurs. I Norge synes 
det for tiden å være liten interesse foren videre 
foredling av blod, noe som resulterer i at det meste 
av blodet syrekonserveres og selges som pelsdyr-
f6r. Dette til tross for at Norge for tiden importe
rer produkter som er fremstilt av blodplasma. 

ELEKTRISK STIMULERING AV 
SENTRALNERVESYSTEMET 
Elektrisk stimulering som behandlingsmetode 
innen medisin er tatt opp som et samarbeidspro
sjekt mellom Nevrologisk avdeling og Nevrokirur-
gisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim 
og Elektronikklaboratoriet ved NTH ( E L A B ) . 

Piosjrklrls itul\:'IIMi< ft .i pro\c iti rmihuhrirnr 
for a hjelpe \isso p •Mrntk.itrgorirr med kmimkc 
lidelser i sentrallicrvesyslcmei som I Illen r l tn 
ingen grad kan hehundles \eil k<>n\ensjoneIlc m r 
loder. Del kan \;ere lale om pasienter med r\ ii\; 
margsbrokk eller andre rYggmjrgssk.ulcr. multi 
pel sklerose, cerebral parese, kroniske smcrleiit 
slander og andre lidelser. 

Prosjektet har \;vrt gjennom en (ase med 
kompetanseoppbygging, der man gjennom lille-
raturstudier og besok vett de mest akii\e sentra 
innen dette omrade har forsokt a selte seg best 
mulig inn i status presens for denne behandlings-
teknikk. Prosjektet er nå inne i en fase der man 
meget forsiktig har begynt utprovningen av elek
triske stimulatorer pa pasienter i Trondheim. 

Et delprosjekt går ut på å forsoke og hjelpe 
barn med inkontinens (lekkasje) for urin og/ 
eller avforing på grunn av ryggmargsbrokk eller 
annen skade i ryggmargen som affiserer urin-
blæ-c/taimfunksjonen. Dette prosjekt har pa-
gått i 2 år, og prinsippet for behandlingen er at 
man ved hjelp av en stimulatorplugg plassert i 
rectum stimulerer hele bekkenbunnsmuskulatur-
en og dermed også endetarmens og urinrorets 
lukkemusklcr. Ved stimuleringen kontraheres 
disse muskier, og man sammenlikner behandlin
gen med en intens fysikalsk trening der pasient
ens muskier oves opp til å innta en mer kontra
hert hvileposisjon. Imidlertid er det ting som ty
der på at man samtidig også foretar en "pro
grammering" av den delen av nervesystemet som 
har med urinblæren å gjore. Resultatene fra det
te delprosjekt har vært meget lovende, men på 
grunn av manglende metoder for objektiv vur
dering av behandlingens effekt er det ennå for 
tid'ig å si om dette er en anvendelsc av elektrisk 
stimulering som vil få stor betydning. 

En annen og storre del av prosjektet "elek
trisk stimulering" går ut på å implantere elek
triske stimulatorer direkte i kontakt med selve 
sentralnervesystemet. I USA er det særlig 2 slike 
anvendelser som har fått betydelig utbredelse. 
Det er stimulering direkte på overflaten av lille-
hjernen hos pasienter med cerebral parese og 
hos pasienter med epilepsi om ikke lar seg kon
trollere med medikamenter eller annen konven-
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legningen viser alle deiene som benyttes ved ryggmarg-
stimulering Elektroder, ledninger og radiomottaker er 

fullstendig innelukket i kroppen, mens antenne pulsgiver 
med batterier bæres utvendig. 

sjonell måte.. Den andre viktige anvendelsen er 
stimulering av bakre del av ryggmargen hos pasi
enter med multipel sklerose, cerebral parese, 
kroniske smertetilstander og ardre liknende lid-
elser. I Trondheim ønsker man primært å arbei
de med stimulering av ryggmargen hos pasienter 
med multipel sklerose og cerebral parese og sen-
ere eventuelt også med lillehjernestimulering. 
Implantasjon av den type ryggmargstimulator 
man benytter i Trondheim er et mindre inngrep 
som utføres under lokal anestesi. Elektrodene, 
som er små platinasylindere, anbringes utenpå 
den tykke hjernehinne (dura) som omslutter 

ryggmargen ved hjelp av spesielle huie spinal-
nåler. Ledning ne fra elektrodene opereres inn 
under huden og festes til en liten radiomottaker 
som opereres inn i en lomme på brystet på sam
me måte som en vanlig hjertepacemaker. Utven
dig bærer pasienten en radiosender som genererer 
korte pulser til radiomottakeren via en antenne-
spole som plasseres på huden over den implan
terte mottaker. For radiomottakeren blir im
plantert, foretar man en prøvestimulering for å 
se om elektrodene er riktig plassert og om stimu-
leringen gir de riktige scnsasjoner hos pasienten. 
Forøvr ; skjer innsettingen av elektrodene ved 
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h|< 1|> ,i\ i^iii^iiguiniimlwniiii; . slik .11 man M'| 
IIMII r lrklntdrt» pl.iwrtrv I tri cl ngvi undrr lit 
vikl'iit; Nlikt . v.ik.ihr rpiiUu.ilr i\ ggtn.irgMimula-
iniri <lri lirl< >iiiiiul.iii>ten, mkliuicri båtlener. 
iinpl.i'iii'tcN i |I.IM< uirn nov.iklig vim man gjor 
moi li|c -nrp.u < 'tii.ikri. I illrhjemrstimululorcr 
IT i |intiM|>|< lirli like ni ggmargMiimilatorrnr, 
men iln i-pei.nivr inngrep er brivdelig mor kom-
p l i e n d.i rU'kirmliTK' skal p ias t res over lille-
h|iTiUT^ lirmrr Av\ 

Di lorsu implantaMjonrr av ryggmargslimula-
liner n î |<»ri i I rondheim og de terapeutiske rf 
MiluiiT liar \.rrt me gel tilfredsstillende <>g del 
liar ikke fnrekummi-l medisinske komplikasjoncr 
a\ noen art. Ved denne behandlingsleknikk ma 
m m benyite rnegei strenge kriterier ved valg av 
kandidaier, ug dei er bare en liten del blant de 
nevnte pasientkategorier som vil kunne forventes 
a ha utbytte av denne teknikk. 

Kt av de storste problemcr i forbindelse med 
detlc prosjektet er ä kunne gjore objektive mal
inger som \ iser stimuleringenes effekt. For 
smertepasienter er det ganske innlysende at grad
en av smerte er umulig å måle, og man er henvist 
til pasientenes subjektive informasjoner. Man 
onsker derfor bare i helt spesielle tilfeller å im
plantere slike stimulatorer på smertepasienter. 
Når det gjelder pasienter med funksjonsforstyr-
relser i det motoriske apparat og i urinblæren, 
finnes det i dag også bare begrensete muligheter 
for objektiv registrering. Blaerefunksjonen kan 
man utrede godt, mens tilstandene i muskier og 
storre muskelgrupper i dag stort sett vurdercs 
etter legenes subjektive oppfatning. Det er flere 
fysiologiske funksjoner som påvirkes ved epidu
ral ryggmargstimulering. Foruten blaerefunk
sjonen, kan man få normalisering av musklenes 
hviletilstand (muskeltonus, spastisitet), reflekser, 
hudtemperatur, koordinasjonsevne, sensibilitet 
og andre. For de fleste av disse funksjoner finnes 
det ikke objektivf rnålemetoder, og ELABs vik-
tigste oppgave i d tte samarbeidsprosjektet blir å 
utvikle metoder for måling av disse. 

Dette prosjektet er av en slik karakter at man 
vil opprette en bredt sarnmensatt styringskomité, 
og man vil legge stor vekt på å holde god kon
takt med r1 medisinske miljocr i utlandet som 

arbeider mrd drntir ukmkk r ,T Alitor M rtrk. 
tri\k MimaUiittg .»\ »eni«jltwr\r\\»ui»r! kju l i 
Mor hrtvdnmg menn lirmtulciu mr.tmn. .»n rn 
ansrr del fur megrt viktig. Ill en Inri i»l, j \ . r i t 
orienirrl om tilvikltngen pa drli< nmiudrt, tudr 
nar det gjelder «UMvr i>g imptantatjoiiMrkmkkrt 
ug nar del gjcldei de trrapiMllskr mul tu t r i 

1'l.tROI.Kl MSIF.KNOI.tKJISKr. A W l YSr.R 

S1NTF.K har, i samarbeid med X I'll, cuhleri et 
Speziallaboratorium lor petroleumsteknologiar 
analyser. Dette er den type analyser en rna ui-
fore lor a kunne beregne In ilke mengder og 
typer av olje og gass en kan vente at et nyopp
dage! reservoar vil inneholde. Laboratoriet er i 
dag det eneste i silt slag pa denne side av Nord
sjøen. 

I k t dreier seg i forstc rekke om 

PVT-analyser 
Spesielle boikjemeanalyser 
IFT-analyser 

P\"/'unatyscr. Hvordan et oljefelt vil fungere un
der produksjon er avhengig av en rekke trykk- og 
temperaturavhengige parametrc. De viktigste 
parametre som bestemmes ved en PVT-analyse 
er: 

— GOR (gas-oil ratio): Forholdet mellom meng
de gass og olje som kommer opp av bore-
hullet. 

— Bo (formation volume factor): Forholdet mel
lom det volum den gassmettede olje opptar i 
reservoaret og det volum denne oljen får ved 
atmosfærelrykk 

— 7 (compressibility factor): En faktor som in-
troduseres for å kunne anvende den ideelle 
gasslov for ikke ideelle gasser 

— P|) (metningstrykk): Det trykk hvor all fri 
gass er opplost i oljen ved den rådende tempe
ratur. 

Sammensetningen av hydrokarboner i gass- og 
væskefasen bestemmes ved gasskromatografisk 
analyse. 

En fullstendig PVT-analysc tar ca 3 uker å 
utfore. I løpet av 1976 utførte laboratoriet i alt 
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Fra det petroleumteknologiskr laboratorium. 

9 PVT-analyser på oljeprover fra bronner i \ o r d -
sjoen. 

I tillegg til ren oppdragsvirksomhet arbeider 
man også med et NTNF-finansiert prosjekt som 
tar sikte på å utvikle PVT-relasjoner som er spesi
fikke for Nordsjo-olje. Sljke relasjoner finnes ut
viklet for California-olje^ og prosjektet går ut på 
å bestemme nye empiriske 'faktorer for disse re
lasjoner. Prosjektet vil være avsluttet sommeren 
1977. 

Spesiell horkjerneanalyse. Det meste av oljen 
finnes i underjordiske sandsteinslag eller i soner 
med oppsprukket kalkstein. Når oljen skal utvin
nes er det nodvendig å kjenne også dette reservo-
arcts egenskaper. Uorkjcrneanalyscn om fatt er 
malinger av fysikalske egenskaper hos bergarten. 

En fundamental egenskap hos en bergart av 
denne type er dens evne til å la væske stromme 
gjennom porene. Permeabiliteten indikerer hvor 
lett olje strømmer inn i borhullet når den skal 
utvinnes. Ved måling av permeabilitet (absolutt) 

lorutvrttrv ,tt Krir pmr-vnlutnrt <rt xdzjmzvU? 
fol tlrn rjrruioimtuvmmriuir v.rvkr N\,rrt ult*-
h.u man imiillcitiil a symr runt lu.Ir »jtin . . ; ..It. 
smil i hveramtrrs ii.rrv.rt vtiommri ^yriimmi 
porrk.1n.1Imr. I>*- tu v.rvkrtir. vom livtt lm ve; 
disponere 1 ri porrvolum miluln- run <1< t tot.il>-. 
vil «l.i slrommr lan^vommrir run om li.u< ru j \ 
væskene finnes i porene l ir t m.ilrs ru iff.'.:.-. 
ftrrmrahih'fl lor liriiholilsvis o||r m v.inn, varm 
rclattr ftfnnsahililfl 

Kllers bestemmes Intuit /»trtinlum, vom ut 
trvkkrs i prosent av totalvolum lm piovrn. 
Viderr males kapillar trykk lor a bestrmme lm 
delingen a\ olje og vann i reservoaret, samt pore 
storrelsesfordeling i bergartsproven. 

1'ndersokelser av relativ permeabilitrt og kapil-
larlrykk regnes som spesialanahser innen bor 
kjerneanalysen. SIN IKK har i 1976 utfort i alt 3 
malinger av relativ permeabilitet på bergansprov-
er fra XorcLjoomradet. 

I FT-unaly ser. (lnierfacial tension measure
ments). I sine beregninger trenger pctroleums-
ingenioren en rekke data som er spesifikke for 
de forskjellige reservoarcne. Blant disse crgrense-
flatcspenningene mellom de forskjellige væskc-
fasene i reservoaret. Laboratoriet har utviklet en 
apparatur som gjor det mulig ä måle grcnseflåtc-
spenninger under de trykk- og temperaturfor
hold en finner i reservoaret. Prinsippet for appa
raturen er at en ut fra formen og storrclsen pa en 
væskedrape (olje eller vann) som henger fra en 
dysespiss kan regne seg fram til grcnseflatespen-
ningen mellom mediet i dråpen og omgivelsene. 
Malinger av grenseflatespcnningcr har vist at re-
servoaroljcr fra Mordsjoen inneholdcr kompo-
nenter som kan danne overflateaktive stoffer in 
situ, og således legge grunnlag for sekundærut-
vinning med godt utbytte. 

Prosjektet stottes av NTNK. 

37 

file:///ord-
http://ii.rrv.rt
http://porrk.1n.1Imr
http://tot.il%3e-


a m. MUHII-SF.:^ INMIU ri 
\ \ i i . Im NaUil \uirn\k. ip o< I ckmkk 

KORMAI. 

Instituttets I orm AI er a virke for fn, 
vitenskapclig lorskmng og atmet kul 
turrli an samfunnsnyttig arbeid, i wm 
svar med retningslinjene i Chr. Mn hel 
sens testamente av 9. juli 1 9-4. 
Avd. fur Naturvidenskap og Teknikk 
skal legge vekt pä arbeid som kan fä 
direkte eller indirekte betydning for 
næringslivet, og under ellers Jike vilkår 
med spesiell oppmerksomhet rettet 
mot Vestlandets næringsveier. 
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Jan Si romme 
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Erling Hammer 
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Forskningssjef. dr.techn. 
Rolf K. Eckhoff 
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Arn 1'iTu <-i ptegrt ,i\ en mcgrl gnd tilgang p.< 
• >njxii.ig, si.ikkr konHinktuirl i «>.fringslivet III 
mus . Drp.immrtilei og nlleiuhgr rt.ilri Mit 
stadig Mktigere oppdragsgivi'ie. 

O l j e W l k s o m h e l C I l lt.ll g l t t SOg t l ls l . lg ( 11\ f Og 

betydelige lorskningsoppdrag, s.crlig innen ll.us 
teknologi og An\t-ndl Systemanalyse. 

Reising a\ instituttets nybygg pa Fantoft i 
Kana ble igangsaii i mai. Oct venus klan til 
innflytting i mars 1°78. 

Virksomhelen i H)7t> kan her bare nr«nes 
kort, med hovedvekt pa NTNF-stottede prnsjek-
ler. 

HAVSTEKXOLOG: 

Datahoyer 

Instituttets arbeider med databayer har funnet 
nye anvcndelsesomräder. Et stadig okendc behov 
for data fra havområder og fra atmosfæren har 
vttcrligere manifestert seg. En rekke delprosjek-
'.e r. som henger faglig og organisasjonsmessig 
sa.riinen, bearbeides i tillegg til hovedprosjektet 
Sorsk Data Boye Program (XOBP). Malet er å 
utvikle sensorer, måleinstrumenler og tcleme-
trcrende boyer for innsamling av meteorologiske 
og oseanografiske data fra norske kystfarvann og 
havområder, og preoperativ drift av slike data-
boyer. CMI er utforende institusjon, i nært 
samarbeid med norske institusjoner, som Geo
fysisk institutt i Bergen og Det norske meteoro
logiske institutt i Oslo, og med SIM RAD A/S 
som industripartner. 

Databøyer har vært i operasjon vest av Karmøy 
(forskingsprosjektet Den norske kystslrom), i 
Norskehavet (meteorologisk datainnsamling) og 
på Tromsøflaket (bolge-, strom- og meteorolo
giske data). Boyen på Tromsofiaket eies av 
Statoil og drives av NDBP. Boyen samler for-
soksvis data for kommende petroleumsaktivitet. 

Arbeidet innenfor det europeiske teknisk-
naturvitenskapelige program, COST prosjekt 43 
om databøyer, har vært et sentralt innslag • 
havsteknologivirksomheten de siste år. Det ei i 
prinsippet enighet om at det skal ctableres et 
internasjonalt nett av databøyer for oseanografi 
og meteorologi i havområdene rundt Europa. 

S«»m ..Itrru.n i\ i»l *l.it.ih,»\. i m*\l h*-\ ttv *o v n * 
l e t e i n r l i i <l «Irt u t l . i t l . . m l it I . m l . . l . | i . n n u n 

tei med </.:r.i"<. >f.»r:m\ % 1.1 * u p.'L.rU.tnc ̂ ,.u n«11. 
It.t bo\ ei nij ..ut«>m..l iski malt si..s(i m« i I L M » ' ) 
iiieiUs.itelliit.ii NIMlil N •• li.n s.tii l iemti . t 
gjennom •..nn.uln ul nu il \ \S \ >n; \ l \ l 

W d CMI ble .1.1 i 1'iri, , , 0 . , | , \ W , i 1J 
au1.Mii.it iske tutttivkk <«c i. i.i|Mi.ti ni MI.. , *.'.: 
\)<<nrr loi Xmsk 1'ol.it institutt \l.il. st..s|.<n. »t. 
ei satt III Oil o ;̂ s.sl ,.\ Ss.illi.uil, I. SI.ISJOIH' bl. 
byggel t.w hink i Ant.iiktis i l'• 7 7 

De! er arbeid.I \uleie ineil ulstvi loi . b u k 
tering a\ uljfdm pa x.inn, <>n im.I Mililntlilifht t\ 
malet pa et akustisk piuisipp. l'i.idiiks|i>n ny 
niarkedsloring a\ den uku\ti\l:f \tronimabr er 
overtatt a\ norsk industri. 

PttsisjniicringssYslfinfr Jnr farto\fr og \truktiir i 
havet 

Formalet er a Irembringe svstemer for novaktig 
og sikker posisjonering i dypt vann. Det har en 
vesentlig belydning fur norsk oljevirksomhet. 

Mulighetene fora benytte anktre sammen med 
thrust f rc for posisjonering blir undersokt i sam
arbeid med Pusiies Mekaniske Verksted. lind-
krefter er vesentlige for posisjonering. Malle 
vinddata benytles i utvikling av reguleringssy-
stcmer. 

Det er utviklet et regnemaskinprogram som 
skal brukes ved styring av rorlcggingsproscssen 
pa dypt vann. L't fra fullskalamålinger forbedres 
posisjoneringssystemer for borefartøy, i samar
beid med Odfjell Drilling and Consulting Com
pany og Saga Petroleum. 

Det er utviklet et program for fartovsimulfr-
ing for Kongsberg Våpenfabrikk. For Akei-
gruppen er det utfort en dynamisk analyse av en 
forankret lagringst enninal. 

AUTOMATISERINGSTEKNIKK 

Halvparten av alle arbeidsplasser i norsk industri 
er innenfor industrigrcner som er konkurranse-
utsatte og arbeidsintensive. Mest utsatt synes 
tekstil-, konfeksjons- og skotoyindustrien å 
være, men også grafisk industri og mobclproduk-
sjonen merker importen sterkt. 
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(All Kal loni.it« eli imdciM<krk< i nt<il«-ttn<ln 
vfp;. »;. Mittl VIM-| at automat isei m^ oi; tl.il.ilek 
mkk stort sen hai fait litr imipavs. sflv <im del 
linnes Kediiflrt mr«l Ireinskicden aiilom.il IN«-| 
it)i>. l'rodiiks|oiiMilsi\ i kjopes li.i ullandet. I l 
verpieg veil noivke hednlter er vanskelige in 
lerne Uaftkkloihold i produksjonslokale nc. Del 
er meg« : a uimf ved a automatisere lumberings 
opeiasjonene og skjerpe kvalitetskontrollen. CMI 
har lagt fram forslag til ulviklingspiogiam loi 
\lol>e!industriens Korskningsgruppe. 

Innen telis/tltmluylrieit er automatiserings
graden som i mobelindusiricn, viser en kartleg
ging CMI har gjort for Norsk I ekstilinsiiuiti. 
CMI har lagt fram forslag til arbeidsprogram for 
grupper av tekstilbedrifter. Kartleggingspro-
sjektene soker a avdekke behovet for automati
sering som ledd i en effektiviseringsprosess. 

Datamiljo lnstallasjonsprosjektet 

CMI er engasjert i lnstallasjonsprosjektet ved 
Rieber &_• Son Plastic Industri, Halden. I fabrik
ken, som produserer plastror, skal det installere* 
datateknisk utstyr i blaiidcri-, ekstruder og 
muffeavsnittct. 

Miller for rorvcggtykkclse og NORD 12 data
maskin er koplet sammen og utforer automatisk 
kalibrering, maling og rapport utskrift. I tillegg 
får operatoren bilde pä dataskjerm av rorets 
profil. Det arbeides med automatisering og med 
deling av oppgåver mellom mikromaskiner og 
storrc sentralmaskin for samtligc ekslrudcrc. 

CMI har hatt ansvaret for utformingen av 
fabrikkens nye kontrollrom. Det er konstruert et 
opcratørkommunikasjonssystem for sentralisert 
styring og overvaking av prosessen. 

Fiskeoppdrett 

Prosjektet har som mal ä utvikle et instrumenter-
ingssystem som kan sikre effektiv kontroll og 
rasjonell drift av storre oppdrettsanlegg. Arbei
det i 1976 ble konsentrert * om utproving av 
sorteringsmekanisme, brukt sammen med volum-
mäler for fisk. Forsøkene viser at det er mulig å 
veie og sortere fisk automatisk i slike mengder at 

«let kan ha praktisk mit* i a.itv ^[ijuii.uwr! 

l l\tklmi;«n ilar Mil« n I * * ~ I si,|««lii i vuni„i«*'* :,! 

imil \ s \ i i iwi, Niouti ,<\ V I M r > : . ' " • .»>; 
NKrR |N«>ii;es r iskrril«.isknm,:>iadl I '•: I "i. 
l 'lo\|ekt-t cl Ila avsllKUI 

IUOMI-.DIMN.sk I l k N l k k 

lttt<,ntt>i\/;n!H\! sk|«'i i n.n l samarh« td nu il Ilati 
kelaiul Svkehus. f.l piosjekl hai s.-ni iu.il a 
utvikle nve og liedie melixler loi itiagnosiist i nn; 
av hjvneklaffhilYlsct og \\ kdoiium i i hier:. 
mu\kitlutiirc>i. D\reloiM>k ei gjeiiiniinlort, og 
man er i gang med maling«r pa menncsker 
Pilotk.itclircl hal visl seg a v.ere viktig i 
lorskningen. 

I arbeidet med hjertistimiilntor ip<tn moker i 
undersokis spesiell pai cmakcrclcktiodcr. dcss-
ulen muskel- og hjertcsign.ilenes innflytelse pa 
paeemakerens virkemåte. Det kan bety niegei 
for riktigere konstruksjon a\ pacemakere. 

I Norge er det registrert ca 'MW 000 horscls-
hemmede, av disse er ca 3 000 helt dove. CMI 
har under utvikling et implanterhart horeappara! 
som er sa lite at det kan opereres inn i 
mellomoret. Det vil kunne gi bedre lydbilde. 1 
samarbeid med 1'nivcrsitetet i Trondheim har 
det vært utfort praktiske eksperimenter med en 
prototyp pa umghorte pasienter. 

Ved taleundersokelse av Iwrselshemmede er 
det gitt assistanse til redigcringsopplegg pa lyd
band. Opplegget er na i daglig klinisk bruk ved 
Haukeland Sykehus. XT.XFs sekretariat for sosi
ale tjenester har siden opprettelsen for 3 ar siden 
vært ved CMI. Arbeidet vil na bli overtatt og fort 
videre av NTNI's Utvalg for sosiale tjenester. 

PULVKRTEKNOLOGI 

Pneumatisk pulvertransport blir stadig viktigere. 
Men grunnlaget for prosjektering av optimale 
pulvcrtransportanlcgg er utilstrekkelig. Derfor vil 
CMI og norsk industri sammen vidcrcforc lorsk
ningen. 

Blanding ai' pulvere spenner fra medisiner 
(piller) til sement. CMI staner et prosjekt om 
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r l rkt l ' tM.i t ivk lil.uulittc., ft! | i tn \ rv \ sum k.tn i;i 

l i l l V i l i l l C . l»>ll)<>C<'MII<'l. D e l . l l ' l x ' l t l e s i>i;v.l D u d 

"pu lw» l . tkkenne." 

l'h,;,hmilio 
C M I t l m g l t e l s<l|l> I'l l l l l l d l s k s j t e s l . l l - l . l l l i l l . l 

InMiiiii tm k.trakiei isei mg a\ \ U n e k v p l i " . i u l e t . 

Dei IT u t l o i i o p p d i a g lm norsk og ii ienl.indsk 

i n d i M n . Del er e,ut b i s tand veil gp i i nn in lo rmg 

.i\ pi.ikl ske sililn'ihi'titillalt. 

L a b o r a t o r i u m lor lysikalsk inikiit.in.iK se in 

viklei l o i e n k l e d e analy s e m e l o d e r lor filierhnkltf; 

s;r;v.Wt>r. CMIs k o i n p e l a n s e pa u\hf\tnutltniJi-r 

u t n y u e s a\ imlusir i i inn- og u l l and . En rekke 

ras iof fprover , ira l a lk -p rodusen te r , er a n a l y s e n . 

De flesie provci ie ble funnet a være asliosifrie. 

\ ' i d e r e er væske f ih re og gulvbelegg Min under-

sokt . 

A N V E N D T S Y S T E M A N A L Y S E 

Innen d e n e fell bcarbe ides ressursana ly t i ske 

p ros j ek te r samt mode l l s tud ie r . Matc r ia l s i rom-

analyser er u t a rbe ide t for en r ekke s loffer : 

ICmlitillusjeforhruk er u n d c r s o k t , med spesiell 

veki pa res i rku ler ingsmul ighc ter . Plaslavfalls-

m o n s t e r c t fram til 19H0 er ana lyse r t . 1 ' tnyt le lse 

av fiskeråstoff og fiskeavfall er klarlagt . \ ' i d e r e 

er ulsli/)/>eiic av olje og gass og skrot i Nords jøen 

klarlagt m.b . t . b rukc rkonf l ik t med a n d r e nær-

..•ei'. I l l ' I t-k. "i l>». I.I-I..II " . ; i i: , l ; | i | i 

C.il n n i \ I i l | o \ i i ruli p.ii u im ilt i : , .itln-u! -tiiit 

HAMII M rgnsk. ip 

MmtelKiudie i •unt.iu< i l i nks t , ii.in*|i..ii m; 

lnretll ing av /mii/i nu d i ik"nnnu\k> ?u o giup.^* r 

I 'i l ivketr , tiNkeb.Hi u 11 . b >t edbug\, inl i v^ 

Delmodel le t u i a i lu ult - lm >t.•>•>». ";.;:/•• ....A 

s/ii»i. mi i i *alv t u i \ \ n i n o ^ t a d . n.rt i n o i ' k . •;.• "u . 

ein.riiitgv>iiiias|nii us'. I i 1 i i r u u l i i'i.iiUlKr 

M'il ioti i i i l i ' \<t>fttuh>u : * . • • '<" ' ' ! In>. ei \ I . ! . ' I I ! 

Del el utviklet gem u l l i modellel MUH "., :A 1 

rt-'juinuiiii.l\ n i Dal.tein it l u n t e t ti.t k.-.niMu 

uer pa Ves t l ande t . .Sei,ii i 11:: 1: 1 e n k e l u k. ' in 

mimer et lien. gne i , ut Ira da ta m n m i u e k l e i . 

salg, e t t e r s p o r s i l og le i se iuons ier . Model len gn 

også mubgbe i tor a Mildere e t l e k l e n a\ senter-

danneUe . Konnnuiuktfyion^inot/ell gn \aininen-

beng me l lom k o m m u n e a v s M i u l e r . nabo^kapsnrd-

ning, veivalgs.nuüglieler og s en i c rn lho r l i gbe i . 

I N E O R M A S J O N S S Y S 1 E M E R 

TKl.SIS (Tclfi-crnfls Stxrings- og Informusjtxis-

sxslem) er el samarbe idspros jek t mel lom Tele

verke t , C o m p u l a s og CMI. In fo rmas jonssys temet 

utvikles og tas i b ruk i '.\ t r inn . I l!*7(i ble i r inn '_' 

satt i provedr i f t . Det er bes lu t t e t a se l te syste

met i drift pa full d a t a m e n g d e i Os lo og Hergen. 

Sckundtrrinformasjon fru tlatalager (l'SIS) er 

et da t amask inbase r t " I h e m vet l iva". CMI star 

Råstoff 

Rundfisk* 
Rundfisk 
Rundfisk 
Råfisk** 
Råfisk 
Råfisk 
Råfisk 
Råfisk 
Flekket fisk og råfisk 
Saltfisk 

Avfallstype 

Førings- og lossetap 
Prosesstap v/produksjon av mel og olje 
Sløyeavfall 
Filetavfall (også fra hermetikkproduksjon) 
Flekkeavfall Ifrå produksjon av salt- og klippfisk) 
Rotskjæravfall Ifrå tørrfiskproduksjon) 
Uspesifisert avfall tørrfisk 
Husholdningsavfall ved hjemmetilberedning av fisk 
FinavfaM, rent fiskeråstoff, v/salting 
Finavfall, rent fiskeråstoff v/tørking til klippfisk 

* "Rundfisk" er fisk i den tilstand den blir fisket fra havet. 
* * "Råfisk" er sløyet og hodekappet fisk. 

Fiskeavfall. Tabellen gir en prosentmessig oversikl over 
mengder avfall fra de ulike prosesser, samt hvnr mye 
avfall av del som er produsert, som anses lapt. 

Produsert mengde Tapt avfall 1 
avfall 1 prosent av 
prosent av råstoff produsert avfall 

1 100 
1 100 

29.3 20 
45 11 

8.6 15 
8.6 15 
1 100 

50 10 
7 10u 

13.4 100 
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Maskine.ing av en avkastbar dor (for instrumenter) i en internasjonal forskningsrakett (Andoyal. 

for datainnsamling. Institutt for informasjons-
vitenskap ved Universitetet i Bergen for system
utvikling. USIS er satt i provedrilt veri L'N'V og 
STI (Statens teknologiske institutt). Avdeling 
Vestlandet. 

Referansesystem for hav- og bunndatu tar 
sikte pa ä formidle informasjon om " Ihem som 
har oseanografiske data" og om "Ilvcm som 
utforcr oseanografiske undersokelser" i norske 
kyst- og havfarvann. 

Referanser til lorskningsaktiviteter i 30 insti-
tusjoner er datamaskinbehandlct og utgitt i 
bokform ved bruk av I'OLYl>OC. Norsk Oseano
graf isk Datasenter vil ta seg av oppbevaring og 
vedlikehold av informasjonen. 

TEKNOLOGIPROSJEKTER 

Instituttets driftsavdelingcr bcarbeidcr en rekke 
sammensaUe teknologioppgaver av mekanisk-
elektronisk art. 

Et spesielt innslag er mekanisk konstruksjon 
og bygging av instrumenterte nyttelaster for 
forskningsraketter, som har fortsatt i 1976. 
Nærmere opplysninger finnes i NTNFs årsberet-
ning under Romvirksomhet. 

For Grafisk industri (aviser) har mulighetene 
for etablering av distribuerte trykkeriet' v;crl 
undcrsokt ut fra okonomiske og distriktsmessige 
hensyn. 

Strukturendring i norske aviser er et samar
beid med Norsk Gralisk Forbund 01$ Avisenes 
Arbeidsgivcrforening. Prosjektet vurdere! mulige 
konsekvenser innforing av ny teknikk \il ba pa 
okonomi, produktivitet og sysselsetting. 

Årlige kostnade 
Mill.ki 
1,' 

Journalister 

Perforatører} 
1 3 5 7 9 ' 11 13 

-* Perfo- *« Dataskjermer •-« OCR-anlegg *• 
rering 

Kostnader ved Ire tekstregisireringsmiuer i avisproduk
sjon. Allcrede i I 980 blir det lonnsomt ogsii tor mindre 
aviser a investere i anlegg for direkte tekslrcdigcring 
(dataskjermer og optiske lesere, OCR). 
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Komite for elkraftteknikk 
Elektrisitetsforsyninjj;tns fursknin^s-

instituti 
Institutt for Atomenergi 
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KOMI IK K ) K KI .KRA1 I I K K M K K 

FORMAL 

Komite for elkraftteknikk er et rädgiv-
ende og initiativtagende organ for 
NTNF. Foruten å vurdere soknader 
om stolte til elkrafttekniskc forsk-
ningsprosjekter, skal komiteen også 
soke å klarlegge sannsynlige utviklings
linjer for vår elektrisitetsforsyning og 
elkraftindustri og identifisere de forsk-
ningsfelter og konkrete forskningspro-
sjekter som bor angripes. K o m i t c n 
skal arbeide for å få etablert kontakten 
mellom institusjoner og forskere som 
arbeider på korresponderende felt, slik 
at den nasjonale forsknings- og ulvik-
lingskapasitet kan få optimal utnytt-
else. 

MEDLEMMER 

Elektrosjef Ommund Hauge, formann 
Direktør Einar R. Linge* 
Forskningssjef Reidar Modig 
Overingeniør J . Normann Johnsen 
Direktør Fredrik Røsstad 
Direktør Holger Sinding 
Dosent Jarle Sletbak 

Fra 1.1.1977: 

* Overingeniør Egil E. Henriksen 
Nestiormann Nils H. Johannesen 

Sekretær: 

Forskningssjef Harald Riege (deltid) 

ADRESSE 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.:(0?i 14 35 90 

A k n \ i lc lsomr.ul . I <>int.\tl«r l>.i,l. |>tiv!iiLi|i 'ii. 

o t e r l o n n n *n£ b . i lm ik -i\ r l f i i r r i ; ' ** t , '<iiuli« 'u 

prosjektet lu-.irbrules i a l i i . t o r t r tmtuMri 

l i r i ln l i c i .>n J 1 i KM M l l u u l | . > . t n m l I I . \ 

INsiletslorsx m i l i e u s I n i s k i i i n o ' n s t i U i l i i l Mi 

som koord i i i f tomt f .n^ .m 

X I ,\ I l » \ ilv;iiiii^itu- til k o t n i t t t n s l u l |>i" 

sjekloi u t tyorde i l l ' 7 d - . 7 " mill k n m n I tillt-«u: 

til p r o s | e k t e n r a n b e l a l t e k o m m e n r;i u r t u u l l 

bt'\ ilgiiint; p.i 0,1 mi l l .k inner til d e n t i \ . . | i |>n l 

l«'»l«' 1.1 Is i n d n s l n s t k s | o u . H e n n e be \ l i t ium; Me 

u u d e t t s a m m e n mot I ny i Koi ik im.mse iiu-tl tir 

tinliii.i'1'f pr t is j t 'k tsoknat le i ie . <>n k o m m e n l am 

at fli generell s i o t i e Ira N I . M ul h l Is industri-

seksjon var spesiell i ioilvendig loi a j>i sina oi; 

m e l l o m s t o r e bedr i f ter bedre m u l i g l u l e r til a 

u t n y t t e tie nas jonale lorskningsressurse i . 

NTNF-bevtlgntnger i 1976 11000 k i l 

LTP-telt 

Energtokonomisering 
Dult av kraltnell 
Overførings- og 
fordelingsanlegg 
Materialteknologi 
Matmm elkraftteknikk 
Spesielle produktom
råder m.m. 
Diverse utredninger 

Sum FoU-prosiekter 
EFIs mdustnseksjon, 
generelle midlet 

SUM 

Anldll prosieklei i Patentes 

Institutt- Industri-
prosiekter ptosiektet SUM 

320 121 60 111 380 (31 
330 (31 - 330 .31 

210 (31 240 131 450 161 
580 l?l 375 141 955 l i l l 
310 (31 310 (3) 

225(3) 50 111 275 (41 
50 (11 - 50(11 

2 025 (22) 725 (91 2 750(311 

400 (11 

3 150 (321 

Tabellen gir en oversikt over bevilgii ingeno lii d e 

ul ike F o U - p r o g r a m m e r innen k o m i t e e n s arbeids

o m r å d e . 8 av de 9 i n d u s t r i p r o s j e k t e n c ble bear-

be ide t i s amarbe id m e d KFI /NTM-mil joe t , samti 

dig som 14 av de 22 i n s t i t u t t p r o s j e k t e n e m o t t o k 

finansiell s t o t t e fra indus t r i eller e l forsyning. 

Perspektivanalysen ELKRAFT er utarbeidet. 

Analysen er k o n s e n t r e r t o m fem d e l o m r å d e r : 

— den nye energis i tuas jonen 

— a u t o m a t i s e r i n g og d a t a b e h a n d l i n g i e l forsyn-

ingen 

— mar i t im e lk ra f t t ekn ikk 
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malciullcknologi og rlkr.illlcktmkc kompo-
n e m n 
elkraft industriens I rem tidsperspektiv er. 

l>rn unaermlteknolognke ulnkting gn nve 
muhgheter. Movere effekier og spenninger setter 
sammen med behovet for mindre dimensjoner og 
hovere sikkcrhet store krav til riktig material
bruk. I 'tformingen av fremtidens elektriske an
legg vil derfor være avhengig av den material
teknologiske ulviklingen. Stadig nye materialer 
og okt uienlandsk konkurranse gjor elkraft indu
strien avhengig av en kontinuerlig og sterk 
KoL'-innsats pa maicrialomrädct. Kn vesentlig 
del av komiteens prosjekter er konsentrert om
kring materialtekniske problemer. Arbeidcne 
med a komme fram til en kabelisolasjon med 
mindre dielektriskc lap er avslutlct, og praktiske 
utformingcr er under utproving i industriell regi. 
En undersokelse av de elektriske forhold i en 
likcspennings oljekabel er påbegynt. 

Korskningsvirksomhcten omkring bruken av 
SF,,-gass har fortsatt slor interesse. I et prosjekt 
klarlegges dimensjoneringskritcricne for SF„-
brytere, mens et annet nytt prosjekt lar opp ul
viklingen av partikkelfeller i SF„ -anlegg. De 
igangværende undersokelser av personsikkerheten 
ved lysbucr i slike anlegg har gitt interessante 
resullatcr med hensyn til trykkstigning og utvik-
lingen av giftige gasser. Igangsatte undersokelser 
av fundamentale forhold ved bruk av plast som 
hoyspenningsisolasjon vil kunne ha stor betyd-
ning for en rekke produsenter av clkraltutstyr. 

Dimensjoneringsgrunnlaget for elektriske an
legg forbedres stadig. Det tas sikte pa bade 
okonomiske, personsikkerhetsmessige og miljo-
messigc forbcdringcr. Prosjektet "Mekanisk di
mensjonering av samleskinncr ved kortslutning" 

er avsluUcl med et ^enrrrll .ikM-|>irri nvit 
beregiungsuiulerlag. Muligheiru til .1 nkr kabln\ 
ovcrloringscvnc ved hjelp av l..t\cii kjoliug 
undcrsokes i et in ti piosjrki, vamiidtg »om 
spesielle fo.hold ved hov slrom.tttlcgg ul kr.ifl 
krevende indusiri analysere». 

. lurr>i>Kjr/.ti'nii>i> ug ilolohehiimllini; /nr en i>k 
«•nr/f ttetvitning fur elforwntiigen Hkr.ill»v 
slemels <ig driftsoppgåvene» kompleksitet oker, 
og utviklingcn innen elektronikk ug datateknikk 
gir nye muligheler til a lose oppgåvene. Prosjekt-
ene inngår i programmet "Drift av kr.iltncu", 
livor blant aiinet bruken av prosessdat.iteknikk 
lor overvaking, styring og regulering har gitt 
interessante resullatcr. I),n.thasesysterner for el-
lorsyningcn er lati opp som et mindre forpro
sjekt. 

Kedre utnytlehe av elenergien er et hovettmal. 
Det er gjennomfon et prosjekt hvor de cnergircs-
surser, som ligger i snu, tidligcrc uloivisomme 
vannkraftprosjekter, blir vurdert. Kn analyse av 
ulike romoppvirmingssystemer er også avsluttet. 
Det arbeide« videre med a utvikle en simulcrings-
modell, hvor blant annet energimessigc virk-
ningcr av alternative utviklingsmuligheter 1\ i 
vart elenergisysten. skal anaJyseics. Samtidig tas 
opp en systematisk undersokelse av nye system
er for distribusjon av elenergi med minst mulig 
ressursforbruk. 

Maritim elkraftteknikk er et nytt program. 
Prosjeklcnc "Installasjoncr pa plattformer" og 
"Offshore lysanlegg" er spesiell motivert ut fra 
onsket om bedre personsikkerhet. 

Innen programmet Spesielle prod it kt omrad er 
stottcr komiteen blant annet prosjekter innen 
elektrorarme, lysteknikk og krajtelektronikk. 
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Direktør 
Ths. Holst-Eggen 

Adm.direkter 
Olav S.Johansen 

FORMAL 

Instituttets formal er gjennom utred
ning, forskning og informasjon vedror-
ende produksjon, overføring og for
bruk av elektrisk energi å fremme 
utviklingen innenfor elforsyning, slerk-
strømindustri og tilgrensende områder 
i forvaltning og næringsliv. Instituttet 
skal gjennom sitt arbeid søke å styrke 
det totale elkraft tekniske miljø blant 
annet ved å tilstrebe en god kontakt 
med t ransjens organisasjoner og ved et 
intimt samarbeid med Elektroteknisk 
avdeling ved NTH. 

STYRE 

Direktør Ths. Holst-Eggen, formann 
Samkjøringsdirektør R. Wiedswang, 
varaformann 
Direktør H.W. Bjerkebo 
Sivilingeniør Oddbjørn Fredriksen 
Professor Hans H. Faanes 
Sivilingeniør Jan Hegge 
Direktør Bjørn Rohde 
Dosent Jarle Sletbak 

Fra 1.1.1977: 
Samkjøringsdirektør R. Wiedswang, 
formann 
Sivilingeniør Oddbjørn Fredriksen 
Professor Hans H. Faanes 
Fagsjef Ommund Hauge 
Sivilingeniør Jan Hegge 
Direktør Rjarn Rohde 
Dosent Jarle Sletbak 
Elverkssjef J.F. Ziesler 

DAGLIG LKDKLSK 
Adm.direktør Olav S. Johansen 
Forskningssjef Reidar Modig 
Forskningssjef Harald Riege 
Kontorsjef Ivar Petersen 

ØKONOMI 

Totale utgifter 12.9 mill.kr 
Konsesjons- og 

Måravgiftsfondet 3,2 mill.kr 
NTNFprosjektmidler. . . 2,1 mill.kr 
Oppdragsinntekter m.v. . 6,1 mill.kr 
NF.VF 1,2 mill.kr 
Diverse 0,4 mill.kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 46 
Ingeniører 19 
Annet personale 27 

1 alt 92 

ADRESSE 

7034 Trondheim - NTH 
Tlf.: (075) 32 520 
Telex: 55513 efin 
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Omorgamsenngcn a\ instituttet, som blant annei 
mcdforte at to ansatte fikk sele i styret, ble 
gjennom fort fra 1. januar 1976. Arbeidet foregår 
na i 9 faggrupper under ledelsc av aremalstilsatle 
gruppeledere. Gruppene er organisert i lo sek-
sjoner, Elvvrksckyoncn og IndustrHckyonrn. 

For en ruermcrc beskrivelsc av virksotnheten 
benvises til instituttets arsbcretning. Nedenfor er 
kort beskrcvct to prosjekter, som delvis er finan
siert med NTNF-midlcr. 

OLJE-EL I DEN ALMINNELIGE 
ENERGIFORSYNING 

Av Norges samlede energiforbruk går omkring 
19% til romoppva-ming. Det må ansees å være 
en sentra] nasjonal- og lokalokonomisk interesse 
å sikre en optimal utnyttelse av de samlede 
ressurser, som medgår for romvarmeformå!. 

Prosjektet» lorm.il er a linne ilrt optimale 
samspill mellom olje og elektrisitet ved dekning 
a\ energiforbrukei i vanlige b\gninger 

Som ei forste ledd i arbeide! onskel man a 
kartlegge den totale enemillv len i det norxke 
samfunn. Som basisar ble valgl 1972, lordi 
forbruksiallene for 1973 og 197 1. som er de 
sisle ar en bar fullstendig statistikk for, ula anlas 
påvirkei av oljejiriseu og ekstremt milde vintre. 1 
figuren er vist den totale energibalanse for Norge i 
TWh (= IO" kWh), illustrert ved hjelp av et 
flytskjema, der de enkelte ciiergibarrerne er 
representert gjennom et system av "elver", som 
flyter fra venstre til lioyre. F.n ser at av en brutto 
råenergitilgang i 1972 på 232.5 TWh ble bare 
H 6 , 9 TWh tilfort forbrukernc. Ca 59,7 TWh ble 
eksportert, mens resten, 25,9 TWh, gikk tapt ved 
encrgiom form ing og transport/overforing. Av 
energien tilfort forbrukeme gikk ytterligere 

Raenergi • Energiomtorming Overføring 
Transport 

Norges energiflyt i 1972. (Enhet:TWh = IO9 kWh) 
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117,7 I Wh lapi i loiliruksapparatci, silk ,\l n\ t-
liggjon energi blc kun 110,5 I'Wh. 

Done or energiforbruk inklusive eiiergifoicrcro 
som råstoff i industrien, men eksklusive bunkers i 
norsk h.ivn (il skip og ily i utenriksfart (ca K 
lAVli). l-orbrukei er i forste omgang fordelt p.i 
luiveilscklorone industri, transport og hushold/ 
ijcnesur og andre, men <r etterpå fordelt i 
karakteristiske undergrupper, som f.eks. for in
dustrien i råmetallindt.siri, treforedling, kjemisk 
industri osv. 

Del 2 i prosjektet, som for liden er under 
arbeid, gar ul pa a sette opp alternative situa-
sjonsbilder for Norges fremlidige energisystem. 
Sett i sammenhcng med den forventede økono
miske og teknologiske utvikling, forsoker man ;i 
sette opp energibalansen fordelt på cnergibærere 
og forbrukere fram mot år 2000. Denne del er 
nodvendig for senere å kunne foreta en analyse 
av de ressursmessige konsekvenser ved anvend-
else av olje (fossile brensler) sentralt eller desen-
tralt for dekning av energiforbruket i vanlige 
bygninger. 

Her vil en ved hjelp av simuleringei på fysiske 
forbrukssystem forsoke å kartlegge de kostnader 
som folger av Lilike dekningsmåter av energibe
hovet. Energien kan produseres i for eksempel 
olje-/gasskraftverk, kraftvaimtverk, varmesentra-
ler eller sentralfyringsanlegg i den enkelte byg
ning. Energibehovet i vanlige bygninger kan og?å 
dekkes helelektrisk eller ved kombinasjon av 
varmtvann/elektrisitet. 

En optimal tilpasning av de nevnte produk-
sjonsenheter til vårt eksisterende vannkraftdomi-
nerte system, er nodvendig for til slutt ä kunne 
foreta en rettferdig sammenligning av de ulike 
systemløsninger for dekning av energiforbruket. 

Prosjektet, som ble startet opp hosten 1976, 
er planlagt å være avsluttet medio 1979, og er et 
samarbeidsprosjekt mellom Institutt for VVS, 
Seksjon for Elkraftteknikk, Elektrovarme, NTH 
og EKI. Det onskes et bredt samarbeid med både 
olje- og elektrisitetssiden, slik at resultatene kan 
sies ä være et objektivt syn og ikke et nytt inn
legg i olje-el-striden, som kan tas til inntekt for 
den ene eller annen part. Dette tas hensyn til også 
i sammensetning av styringskomité forprosjektet. 

KK.\I - ' I r . l . h k l K O M K k 

Den soul rale delen i el kraltelrktnumk sv stem 
or slromroltercn. Deile er c\\ utrustning basen 
p.i h.il\!edcr\eiililer. som med god virkmngsgrad 
og kone responstider omformer elektrisk energi 
Ira el spenningsnivå og on frekvens lii en annen 
spenning og/eller frekvens. Stromretloren styres 
av on l.ivenergi kontrollenhet, som br.irbi.idcr 
malesignaler Ira energikilden, kislen og solve 
slromrottoren slik at h.ilvlcderveniilenc sivrespa 
onskoi m:ile. Et kraftelekironisk system omlai-
tcr såledos savcl stromrctter som kontroilenhet, 
last og energikilde. 

Med slotte bl.a. Ira NINE er dei byggel opp 
generell kompetanse pa tyristorventilers funk
sjon og dimensjonering. Likerettere for omform
ing av forsyningsnettcts vckselspenning til like-
spenning rcgnes i dag for gjengs teknikk, og er 
normalt ikke lenger gjenstand for forskning. Eor 
styring av likestromsmotorer vinner 'like like
rettere stadig mer innpass på grunn av stadig 
okende krav til hurtighet og noyaktighet samt 
bruk av fjernkontrollerte automatiske sty ringer. 
To NTNE-prosjekter for utvikling av henholdsvis 
en likespcnningsomformer, chopper og en vek
selretter med variabel utgangsspenning og frek
vens er avsluttet. N I N E har også stottet studier 
av styreprinsipper og av stromrettcres innflytelse 
på det matende nettet. 

Med grunnlag i den opparbeidete generelle 
kompetansen har en kunnct påta seg utvikling av 
tyrisLorsystemer for ulike formål. Det er til 
forskjellige norske bedrifter levert prototyper 
for gaffeltruck-drift, frekvensomformere for 
maritim bruk og avbruddsfri nødstromforsyning. 
Hovedproblem ved siden av optimal dimensjo
nering og vern av tyristorene har vært utform-
ingcn av de nødvendige slukkekretsene og tilpas
ning av utgangsfiltre. Det er også bygget en 
tyristorisert nettavbrudds-simulacor, og utført 
studier av diverse vekselspenningskontrollere. I 
1975 startet et industristøttet prosjekt for utvik
ling av en modulær vekselrettertype spesielt 
beregnet på turtallsregulering av asynkrone kort-
sluttmotorer. Dette prosjektet håper en å av
slutte i løpet av 1977. Institutt: t er nå interes-
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strompaKjenninger. i IUIIM&IOIIM-U UUUXIUIIK H 

særlig aktuelt i del lavere og moderate ytelscs-
spekteret, og da særlig nar del onskes en hoy 
utgangs- eller koplingsfrckvens. Det er utfort et 
betydelig grunnleggcndc arbeid for ä komme 
fram til dimensjonering- og koplingskritcrier for 
parallellkopling av krafttransistorer. Det er av-
sluttet 3 oppdrag basert på krafttransistorer. 
Med stotte fra NTNF og flerc industribedrifter 
vil det i 1977 være i gang ytterligere 5 prosjekter 
på denne sektoren. Hovedproblem vil, ved siden 
av å sikre tilstrekkelig god stromdeling mellom 
de parallelle elementene, være å utvikle base-
driver- og bcskyttclseskretser, som effektivt ver
ner transistorene og minimaliserer koplingstap-
ene i elementene. 

For generelle midier er det igangsatt to 
forprosjekter med tanke på å utnytte mikropro-
sessorer og fiberoptikk i kraftelektronikken. 
Mikroprosessorcr vil kunne gi muligheten av å få 
en meget generell og samtidig hurtig og drifts
sikker styre- og kontrollutrustning, som relativt 
enkelt skal kunne programmeres for ulike komp
lekse behov. 

Utprøving av en lyristor-omformer for drift av asynkron
motoren 

sert i å komme i kontakt med brukere blant 
annet innen den elektrometallurgiske og elektro
kjemiske sektor, hvor en mener at kraftelektro-
niske losninger vil by på fordeler. 

1 den senere tid har det utviklet seg en stadig 
okende interesse for likespenningsomformere og 
vekselrettere basert på krafttransistorer. Fordel-
ene framfor tyristorbaserte apparater er at en 
kan unngå spesielle slukkekretser, og at en kan 
arbeide med betydelig hoyere koblingsfrekvens. 
Transistorer egner seg også godt for modulaer 
blokkbygging. Alt dette forer til gevinst i vekt og 
volum for såvel selve stromretteren som utgangs-
filtret samt bedre dynamiske egenskaper. Ulemp
ene er forst og fremst vesentlig lavere enhetsytel-
ser og større omfintlighet overfor spennings- og 
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lNSTITl/TT KOR A TOMKNKRGl 

FORMAL 

Instituttets formal er å drive lorskning, 
forsøksvirksomhel og annen virksom-
het med henblikk på anvendelsen av 
atomenergi. 

STYRE 

Direktør Finn Rafn, formann 
Generaldirektor Sigmund Larsen 
Direktør Rolv Heggenhougen 
Avd. direktør Anders Omholt* 
Overingeniør Ivar Oflebro 
Forskningssjef Sven G. Terjesen 
Ingeniør Sverre Didriksen** 
Cand.real. j an Nitteherg (til 1.7) 
Cand.real. J.B. Dahl (fra 1.7) 

Fra 1.1.1977: 

* Adm. direktør Marius Bockman 
** Instrumentmaker Rolf Stalder 

DAGLIG LEDELSE 

Adm. direktør Viking Olver Eriksen 
Ass. direktør Nils-Godlfred Aamodt 

AVDELINGSLEDERE 

Isotopteknologi 
Sivilingeniør U. Been 

Fysikk og Matematikk 
Sivilingeniør J.O. Berg 

Sikkerhelsteknologi 
Cand.real. J.M. Døderlein 

Reaklorteknologi 
Sivilingeniør E. Jamne 

Drift 
Sivilingeniør K.P. Lien 

Grunnforskning i Fysikk 
Dr.philos. T. Riste 

Materialteknologi 
Bergingeniør S. Aas 

ØKONOMI 

Brutto utgifter . . . . 87,1 mill.kr 
Slatsbevilgninger . . 41,2 mill.kr 
Oppdragsinntekter o.l. 24,1 mill.kr 
Utenlandske tilskudd 16,3 mill.kr 

SENTRALE STABSFUNKSJONER 

Sikkerhetsorganer 
Sivilingeniør K.P. Lien 

Spesielle prosjekter og informasjon 
Bergingeniør R. Rose 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 1 13 
Ingeniører 99 
Annet personale 281 

I alt(inkl. deltidsansatle) . . . . 493 

HALDENPROSJ E KTET 

Prosjektleder 
Cand.jur. T.J. Vik 

Viseprosjektleder/Drift 
Sivilingeniør J . Firing 

Utvikling 
Sivilingeniør K.D. Knudsen 

Stabsfunksjoner 
Reaktorbrensel 
Sivilingeniør A. Hanevik 
Regnemaskinslyihg 
Dr. ingeniør R. Grumbacb 

ADRESSE 

Institutt for Atomenergi 
Postboks 40, 2007 Kjeller 
Tlf.: (02) 71 25 60 
Tlx.: 16 361 atom n 

Institutt for A tomenergi 
OECD Halden Reactor Project 
Postboks 173, 1751 Halden 
Tlf.: (031) 82 760 
Tlx.: 16 335 atom n 



J.VM.ED.NlNG 

De seneste års internasjonale utvikling på energi
sektoren har illustrert energiens sentrale betyd-
ning for verdensokonomien og for samfunnsfor-
holdene generelt. Derfor bar de fleste land i den 
sencre tid lagt oket vekt pä utforming av en lang
siktig energipolitikk og pii etablering av virke-
midler for a realisere denne. De sentrale mal for 
energipolitikken kan bare realiseres gjennom 
langsiktig innsats der energiforskningen kommer 
inn som en viktig faktor. I de fleste industriland 
er denne forskningen trappet sterkt opp, og det 
er opprettet spesielle organ som vurderer og fast
legger hovedlinjene for energiforskningen i lys 
av langsiktige samfunnsmessige målsettinger og 
internasjonale utviklingsperspektiver på energi
området. 

Innenfor Det internasjonale energibyrået 
(IEA) pågår det en bred kartlegging av forutset-
ningene for en felles IEA-forskningsstrategi og 
konkrete fellesprosjekter er igangsatt eller under 
etablering på en rekke omrader. Norge deltar i 
IEA-arbeidet. Den planlagte sterke utbygging av 
kjernekraft i de storre industriland gjor det 
nodvendig å få en snarlig avklaring av viktige 
spørsmål knyttet til sluttstegene i den nukleære 
brenselssyklus (reprosessering, avfallsbehandling, 
resykling av plutonium). Mangelen på avklaring 
skyldes bare delvis tekniske spørsmål. Det synes 
vel så viktig at det på myndighetssidcn blir tatt 
stilling til sentrale prinsippsporsmål av legal og 
institusjonell karakter. 

Det er nå 41 land som har tatt i bruk 
kjernekraft til produksjon av elektrisitet, eller 
har besluttet å gjore det. Kjernekraftverk produ
serer elektrisitet til lavere pris enn fossilfyrte 
kraftverk i de aller fleste industriland. Lettvanns-
reaktorene dominerer utbyggingen og vil fortsatt 
gjore det i overskuclig fremtid. 

Blant vestlige land vil Norge i de nærmeste 
tiår stå i en særstilling når det gjelder tilgang på 
encrgiressurser i forhold til de nasjonale behov 
for energi. Dette gir en utstrakt grad av handle-
..ihet til å planlegge og utforme landets energi
system. 

1'rognoscne for clkraltbchovel er foreløpig 
ikke entydig nok til å avgjore når dei kan bli 
aktuell med introduksjon av varmekraft i dei 
norske systemet. Om denne varmekraflen skal 
basere.s på uran, vil blant annet avhenge av de 
resultater som Regjeringens kjernekraftulvalg 
kommer fram til. Ltvalget skal avgi sin rapport i 
lopet av 1978. Institutt for Atomenergi er 
engasjert på en rekke områder nar det gjelder å 
fremskaffe teknisk underlagsmateriale for Kjer-
nekraftutvalget. 

Instituttets kjernekraftvirksomhet er i det 
vesentlige knyttet til Ilaldenprosjektet. 12 organi-
sasjoner Ira 9 forskjellige land deltar i den 
innevaerende prosjektperiode som går fram til 
utgangen av 1978. Forskingsprogrammet om-
fatter eksperimentelle undersokelscr av brcn-
selets driftspalitelighet og sikkerhet for varier-
ende konstruktive og driftsmessige betingelser, 
samt utvikling av datamaskinbaserte kontroll- og 
overvåkingssystcmer. På datamaskinsiden foregår 
en vesentlig del av utviklingsvirksomhetcn i 
samarbeid med norsk dataindustri. 

Ilaldenprosjektet representerer et vesentlig 
bidrag til internasjonalt samarbeid for å bcdre 
kjernekraftens sikkerhet og pålitclighet. Den 
brede deltakelscii av reprcsentanter for både 
myndigheter og kraftprodusenter sikrer at forsk
ingsprogrammet blir rettet mot de mest sen
trale oppgåver. 

Den del av Instituttets kjernckraftarbeid som 
ikke er tilknyttct Ilaldenprosjektet, er gjennom 
de senerc årene blitt betydelig redusert på grunn 
av forskyvningen av tidsperspektivet for even
tuell introduksjon av kjernekraft i Norge. Dette 
ovrige kjernckraftarbeid omfatter nå nesten bare 
slike sikkerhets- og miljooppgaver som er nod
vendig for å kunne bistå myndighetene med 
utredninger og informasjon. 

Den forsknings- og utviklingskapasitet som er 
frigjort gjennom reduksjon av kjernekraflar-
beidet på Kjeller, er i betydelig grad overfort til 
oppgåver innen arbeidsomrädene prosesstekno
logi og spesiell miljo- og ressurstcknologi. Innen 
det siste området får oppgåver i tilknytning til 
generell energiteknikk og energisystemstudier 
okende omfang. 
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SIKKER] 1KTS- OG DRIFTSTEKNOLOGI 

Kjernekraft i samfunnsperspektiv 

Hrcd erfaring i risikoanalyse av kjernekraftverk 
har gitt Instituttet en god basts for a medvirke til 
a sette kjcrnekraften inn i et hredcrc samfunns
messig perspektiv. Instituttet deltar aktivt i et 
samarbeid mellom Det internasjonale atomener
gibyrå og Det internasjonale institutt for system
analyse (begge i Wien) for subjektiv og objektiv 
risikoanalyse av s tone teknologiske aktiviteter, 
spesielt kjernekraft. 

Regjeringens kjernekraftutvalg ble oppnevnt i 
begynnelsen av året, og har satt i gang arbeidet 
med å utrede kjernekraftens sikkerhetsmiljo- og 
avfalls-sporsmål i henhold til mandat. Instituttet 
fremskaffer for Utvalget teknisk underlagsma
teriale innen en del av sine kjernetekniske 
spesial fel ter. 

Internasjonalt samarbeid innen reaktorsiklter-
hetsteknologi 

Innenfor rammen av arbeidet i Det internasjo
nale energibyrå er det undertegnet en avtale om 
felles skandinavisk deltakelse i et stort ameri
kansk eksperimentprogram til simulering av 
alvorlige uhell i vannreaktoi er, LOFT-eksperi-
mentene. Avtalen forutsetter utveksling av viten-
skapelige erfaringer mellom avtalepartene. 
LO F T-eksperimentene begynte i 1976 og omfat-
tet undersokelser med elektrisk oppvarming av 
en simulert reaktorkjerne. De første forsøkene 
bekrefter at de beregningene som hittil er utfort 
på kjølcvannsuhell, overvurderer uhellsomfangct. 

Det internasjonale eksperimentprogrammet 
ved Marviken-anlegget i Sverige, er avsluttet. 
Eksperimentene har gitt verdifulle bidrag til 
forståelsen av trykksvingninger i reaktorinneslut-
ninger ved visse typer reaktoruhell. 

Radiologisk miljøvern 

Instituttet har videreført arbeidet med å frem-
skaffe og utnytte datamaskinprogrammer som 
kan beregne spredning av radioaktive stoffcr i 
luft fra kjernekraftverk både under normal drift 

og ved uhcllssituasjoncr. Disse programmenc er 
også brukt lii å beregne spredning a\ fonirens-
ingcr fra andre kilder i lull. 

I samarbeid med Norsk institutt for luft forsk-
ning er en litteraturstudie gjcnnomlort over 
utslipp til luft under normal drift av olje-, gass-
og kjernekraftverk, og over lu-lsevirkningoiH- Ira 
radioaktive og kjemiske luftforiirensningcr. Nve
re utcr.Iandskc vtirderingcr tyder pa al de lang
siktige helscvirkningene av kjemiske luftforii
rensninger kan være større enn lidligere antatt. 
Nærmere vurderinger vil ha betydning for sam-
menligning av helscvirkningene fra lossillyrte 
kraftverk og fra kjernekraftverk. 

Reaktordrift 

Haldenreaktoren har i 1976 vært kjort i alt ca 5 
månedcr med en maksimal effekt på 12 MW. 
Resten av tiden er gått med til innlasting og 
installasjon av nytt eksperimentalbrcnsel, modi
fikasjon og vedlikehold av anleggssystemcne, 
utbygging av eksperimentaiutstyr, og til inspek
sjon av primærsystcmel inklusive reaktortanken. 

I februar 1976 utlop sertifikatene for Halden-
reaktorens tank og hovedvarmevekslere. Etter 
inspeksjon av rcaktorsystcmcts sveiser og en ny 
trykkproving, er sertifikatene fornyet. 

Alle sveiser i hovedvarmevekslere og damput-
skilleren er undersokt med ultralyd eller magna-
flux, og en stor del av damprorsvcisene i primær-
og sekundærkretsen er rontgenfotografcrt. Det 
ble ikkc funnet feil på noen av disse kompo-
nentene. Inspeksjonen ble utfort etter ameri
kansk standard ASME Scksj. XI (ASME Boiler 
and Pressure Vessel Code — Rules for In-service 
Inspection of Nuclear Power Plant Compo
nents). Instituttet fremstiltc utstyret for manov-
rering av ultralydhodenc, og Det norske Veritas 
(DnV) var ansvarlig for målingene og vurder-
ingen av resultatenc. DnVs rapport konkluderte 
med at undersøkclsen ikke hadde påvist feil av 
betydning for reaktortankens drift. 

Rutinedriften av JEEP II reaktoren fortsattc i 
1976 kun avbrutl av stopp i påske-, sommcr- og 
juleferie. Reaktoren har vært i drift i all 5 632 
timer mot programmert 5 684. 
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ULTRALYD HODER 

litf. 1. Inspeksjon av reaktortunken ved hjelp av ultra-
lyd-utstyr. 

Den 18. desember var det 10 år siden reak
toren ble kjort opp forste gang. I lopet av denne 
ti-års perioden er det brukt to brenselsladninger 
hver pa 250 kg - 3,5% anriket U 0 2 . Tredje 
brcnsclsladning er blitt fremstilt ved Instituttet i 
1976 og den vil bli innsatt i reaktoren i 1977. 

Kutinc-lekkasjeprove er utfort av stålbeholdcr 
rundt reaktoren og lekkasjeratcn ligger fortsatt 
under den spesifiserte grense (0,5% av stälbc-
holdcrens volum ved 1,5 ato over 24 timer). 

RKAKTORBRENSEL 

Bercgningssystcm far hrcnsehsyklus 

Instituttet har utviklet et integrert beregnings-
systcni for brenselssykiusplanlegging og brensel .-

utnyuelsc i leltvannsrcaktorer. Systemet utnvi-
tcs kommersiell av Standpower A/S p.i basis av 
samarbeidsavtale med I IA. Selskapet har kon-
trakter med kraftsclskaper i en rekke land om 
bruk av beregningssyslemct, og venter en be
tydelig vekst i denne virksomheten de nærmcsie 
årene. 

licregningssystemet må vidcreutvikles og mo-
difiscres i takt med konstruktive forandringer i 
lettvannsreaktorene, og for å ivareta okende krav 
til noyaktighet og bcregningseffektivitel. Disse 
kravene skjerpes etterhvert som mer detaljerte 
eksperimentelle data blir tilgjengelige (ra store 
reaktorer med hoy utbrenning. I 1976 har en 
stor del av arbeidet vært konsentrert om utprøv
ing av systemet mot ekspcrimentaldata fra en 
kokvannsreaktor (BWR) og en trykkvannsreak-
tor (PVVR). Ovcrensstemmelsen har i begge til
felle vært jevnt over tilfredsstillende for viktige 
data som kritikalitet, effcktfordeling og utbren
ning. 

Studier av realttorhrensel 

Malinger av reaktorbrensclcts temperatur under 
drift utføres i Haldenreaktoren på spesielle 
brenselspinner. Disse brenselspinnene er instru
mentert med termoelementer som er plassert i 
utboringer i uranoksydbrikettcne. Målingene er 
nødvendige for å fastslå termiske påkjenningcr 
på brensclspinncne ved normal drift og for å 
kunne utfore nøyaktige sikkerhetsanalyser. 

Temperaturforholdene i brenselet vil endres i 
lopet av bestrålingspcrioden. 

En av hovedoppgavenc ved Halrien-prosjektet 
er å studere de mekaniske deformasjoner som 
oppstar i brensel og kapsling under bestråling. 
Dette arbeidet omfatter blant annct undersokel-
ser av såkaltc fortctningsfenomener i brenselet, 
kapslingsforlcngclser og forandringer av diamet
eren av kapslingsrorct. 

Utvikling av matematiske modeller 

Et annct viktig arbeidsområde er utvikling av 
matematiske modeller for å beskrive brensels-
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pinnens oppforsel under drift. \ 'ed Haldcn-
prosjckict er de; i den forbindelse utviklet cl 
datamasktnprogram for bercgning av lokale kap-
slingsdeformasjoner. Her er elementmetoden be-
nytlel for ;i analysere spenninger og deforma-
sjoner i brcnselsbriketter og kapslingsror, og 
programmet beregner variasjonene i disse storrcl-
sene i to dimensjoner (briketter og kapslingsror 
innledes i triangulære ringclementcr). Ucregnede 
kapslingsdeformasjoner ved forskjellige driftsfor
hold viser god overensstcmmelse med tilsvarende 
målte deformasjoner på brensclspinner i Halden
reaktoren under drift. 

Det er også utviklet programmer for beregning 
av temperaturforholdenc i brenselet ved såvel 
stasjonære som transiente reaktorforhold. 

Studier av kapslingsmateriale 

Når uran spaltes danner det elementcr som kan 
tcnkes å angripe det materialet som brenselet er 
innkapslet i. Dannelse av spenningskorrosjons-
sprekker er en mulighet som er meget omdisku
tert. Instituttet har publisert resultatene fra flcre 
undersokelser av spenningskorrosjon av Zircaloy 
og har blant annet utarbeidet den provemetoden 
som de fleste institusjoner nå bruker. Det viser 
seg at aggressive spaltningsprodukter avgis fra 
det varme U 0 2 -brenselet og kondenseres på 
Zircaloykapslingen. Fig. 2 viser vorteformedc 
avleiringer av cesiumuranat på innsiden av kaps-
lingsveggen. Dette kan fore til at brenselet blir 
klistret til kapslingsrørene, en prosess som er 
meget uønsket. En del av spaltningsproduktene 
er jod-isotoper. 

Fig. 3 viser bruddflate fra kapslingen på et 
brenselselement, som med hensikt ble odelagt 
ved å utsettes for en stor og hurtig effektokning i 
Haldenreaktoren. Bruddutseendet er karakteri
stisk for spenningskorrosjon på Zircaloy og 
vesentlig forskjellig fra det utseendet mekanisk 
overbelastning gir. Vi hevder nå at spenningskor
rosjon horer til de vanligste årsaker til skade på 
kapslingen til brenselselement for vannkjolte 
kraftreaktorer. 

Fig. .'i. Bruddflate pa Ziraüoy kapslingsror som med 
hensikt er kjørt til brudd i Haldenreaktoren. Typisk 
spenningsknrrosjonsbrudd. SKM SOOOx. 
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PROSESSKON TROLL OG 
DR1KTSOVERVAKNING 

Regulering av effektfordelingen i reaktorkjerner 

Siden reaktorkjernene bygges stadig storre, og 
det også er onskelig å la effektproduksjoncn 
folge f.eks. døgnvariasjonene i kraftforbruket, 
settes det stadig større krav til de systemer og 
metoder som skal regulere og overvake den 
romlige effektfordelingen i kraftreakcorkjernen. 
1 Halden har dette arbeidet i 1976 i første rekke 
omfattet viderutvikling og utprøving av en algo
ritme for regulering av effektfordelingen i kjer
nen. Denne algoritmen bygger på såkalt kvadra
tisk programmering. Den tyske reaktorprodu-
senten Kraftwerk Union (KWU) har vist stor in
teresse for dette arbeidet, ogharbidrat t både med 
informasjon og pengemidler. 

Operatør-prosess kommunikasjon 

Et datamaskinbasert kontrollrom er tidligere ut
viklet ved Halden-prosjektet. Med erfaringer fra 
dette og andre prosessdatamaskinanvendelser, er 
det i år satt i gang et større utviklingsprosjekt på 
datamaskinfeltet. Dette prosjektet skal utvikle 
et prosessdatamaskin- og operatør-kommunika-
sjonssystem som først og fremst er beregnet for 
industrielle prosesser der kravene til kapasitet, 
pålitelighet og operatørvennlighet er store, som 
f.eks. ved kjernekraftverk. Dette forutsetter 
bruk av parallellprosessering, modularitet, enkel-
het i maskin- og program-varen, og bruk av mo
derne operatørkommunikasjonsutstyr (farge-
skjermer, tastaturer etc.). Systemet er tenkt å 
være hoveddatamaskin- og operatørkommunika-
sjonssystemet ved anlegget, og det skal fullt ut 
erstatte det konvensjonelle kontrollsystemet og 
ta seg av alle reguleringsoppgaver i prosessen. 

En prøveinstallasjon av et slikt system er un
der oppbygging i Halden med sikte på demon
strasjon i juni 1977. Systemet skal da kjøres mot 
en matematisk modell av en trykkvannsreaktor 
(Ringhals 2) utviklet av AB Atomenergi i Studs-
vik. Simulatoren er i 1976 overført til vårt regne-
maskinanlegg og bygget inn i en NORD-10 mas
kin. Prosjektets betydning for andre aktiviteter i 

Halden vil bli stor, f.eks. ved at proveinstalla-
sjoner kan benyttes som arbcidsverktoy pä om
råder som alarmanalysc og kjcrnercguliring. 

Analyse av driftsforstyrrelser 

Et vesentlig arbeidsområde ved Haldenprosjektet 
har vært utvikling av metoder for å bruke data
maskiner til analyse, strukturering og presenta
sjon av prosessinformasjon. Det er utviklet et 
programsystem som på grunnlag av priori ana
lyse av forstyrrelsessituasjoner, løpende analyse 
av prosessdata og informasjon fra operatøren, 
gir operatøren beskjed om sannsynlige årsaker 
til og mulige virkninger av en forstyrrelse. Sy
stemet gir også operatøren rettledning om hvil-
ke inngrep han bør foreta. 

Industrioppdrag 

Som folge av utviklingsarbeidet med overvak
ings- og styringssystem er for kjernekraftanlegg 
har Instituttet skaffet seg omfattende kunn-
skaper som også kan anvendes på ikke-nukleære 
feiter. Norsk industri har dratt nytte av slik 
datateknisk konsulentbistand fra Instituttet. In
stituttet har også levert omfattende programsy-
stemer til flere norske bedrifter og institusjoner. 

Innen elkraft-forsyningen brukes nå regne
maskiner i stadig stigende grad som et viktig 
hjelpemiddel til å kontrollere både generering og 
fordeling av elektrisk energi. Instituttet er for 
tiden involvert i spesifikasjonene av de såkalte 
områdesentraler, som konsulenter for NVE. 

Innen oljesektoren har Instituttet levert et 
fullstendig operatør-kommunikasjonssystem til 
Kongsberg Våpenfabrikk for installasjon ombord 
på den første Condeep plattformen på Statfjord-
feltet (Statfjord A). 

I Televerket er det etter hvert oppstått et 
stadig større behov for mer informasjon med 
hensyn til forhold som trafikkavvikling, drifts-
status etc. i telenettet. Tilgang på slik informa
sjon vil kunne føre til hurtigere utbedringav feil, 
— dette vil forbedre trafikkavviklingen. TEL-
KON er et utredningsprosjekt om hvordan 
datamaskiner kan innføres i telenettet for å 
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handtere informasjon vcdrorcndc trafikkavvik
ling, driftsstatus etc. i telenettet. Prosjektet er 
ledet av Televerkets Korskningsinstitutt med 
Instituttet som en av deltagcrne. 

I utviklingen av prosess-dala og kommunika-
sjonssystemer for kjernekraft har det vært bc-
nyttet norsk utstyr. Det er derfor blitt etablert 
et nært samarbeid med norsk data-industri, et 
samarbeid som har bidratt til utvikling og salg av 
nye produktcr. 

ISOTOPFORSYNING OG 
BESTRÅLINGSSERVICE 

Isotoplaboratoriene pä Kjeller virker som et 
nasjonalt senter for produksjon og distribusjon 
av radioaktive preparater. I 1976 ble det hand
tert ca 10 000 ordrer på radioaktive preparater 
med en årsomsetning på ca 8 millioner kroner. 
Eksportandelen av radioaktive preparater til 
andre land i Norden var stort sett uforandret fra 
tidligere år, dvs. ca 20% av omsetningen. For 
gammabestrålinger for steriliseringsformäl og 
produksjon av trepiastmatcrialer, ble det hand
tert ca 550 ordrer med en omsetning på ca 0,4 
millioner kroner. Dette tilsvarer omtrent det 
dobbelte av omsetningen i 1975. 

Radioaktive legemidler og kjemikalicr 

Radioaktive preparater anvendes i störst utstrek
ning innen nukleær-medisin og medisinsk-biolo-
gisk forskring. Radioaktive farmaka og prepara-
sjonssett utgjor her den storste produktgruppen. 

Av nye preparater som er utviklet kan nevnes 
mikrosfærer av humant scrumalbumin ti! merk
ing med g , ' m ' i 1

C ] dimerkaptoravsyre-'1 •* m T c pre-
parasjonssett til nyrescintigrafi og et prcpara-
sjonssett for benscintigrafi med metylendifos-
fonat. 

Det stilles samme kvalitetskrav til produksjon
en av radiofarmaka som til produksjonen av 
vanlige legemidler. Dette har vært bestemmende 
for utformingen av produksjonsmiljoct i de nye 
lokalene, som vil bli tatt i bruk i lopet av 1977. 

liealilorheslrahnger 

I tillegg til leveraiiscr av cgcnproduscrtc kildc-r 
yter Instituttet også service overfor bruken' ved 
handtering av importerte radionuklider, Leks. 
montering av sterke straling.skildcr for radiograf i. 
I lopet av 1976 er det fullfort et anlegg for 
fjernstyrt elektrisk sveising av kildckapsler i 
rustfritt stål. 

Xeulronbestrålinger i reaktoren JEEP II for 
doping av silisiumkrystaller med inaktivt fosfor 
for elektrisk og elektronisk industri har oket 
betydelig i volum i lopet av 1976. Salg av slike 
bcstrålingcr er nå blitt en så vesentlig faktor at 
reaktordriften i betydelig grad planlcgges med 
dette for oye. 

Når det gjelder spesielle isolopanvcndelscr har 
arbeidet vært særlig konsentrert om aktiverings-
analyse. Det kan her nevnes et samarbeid med 
Rikshospitalet om å undersøke betydningen av 
kobbcr ved leversykdommer. 

Gammubeslrrilinger 

Slike bestrålinger utfores for steriliseringsformål 
og for produksjon av trepiastmatcrialer. I lopet 
av året er styrken av strålingskilden blitt okt, slik 
at aktivitetsnivået nå er på 63 000 Ci Co-60. 
Produksjonsvolumet i 1976 omfattet ca 1 mil
lion enheter steriliserte, medisinske artikler, ca 
1,2 millioncr enheter kartonger for hushold-
ningsflote og ca 50 000 bord trepiastmatcrialer 
for skiproduksjon. Forsoksproduksjonen av tre
piastmatcrialer foregår nå i samarbeid med A/S 
Jotungruppcn. 

Forsoksvirksomhct med gammastrålcindusert 
modifikasjon av polyctylcn er kommet godt i 
gang. Det er oppnådd kontakt med flcre bedrif
ter som anvender polyctylcn i sin produksjon. 

PROSESSTEKNOLOGI 

Prosesskjemi 

Instituttets samarbeid med A/S Megon & Co. har 
dels bestått i oppdrag vcdrorcndc separasjon av 
sjeldne jordarter og dels i fremstilling av andre 
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Fig. 4. Interior fra A/S Megon & Co.'s produksjonsanlegg 
tor yuriumoksyil. 

metaller som kobber, sink og aluminium. Pro
duksjon og salg av yttriumoksyd har vært 
tilfredsstillende, og det ventes også okcndc 
cttcrsporsel etter yttriumoksyd for anvcndclsc i 
"fosforer" for nye typer lysstoffror. Instituttet 
har i lopet av året arbeidet videre med prosessut
vikling for rcnfrcmstilling av gadoliniumoksyd. 
Det ser nå ut til at også hoyrent gadoliniumok
syd står foran en interessant markedsutvikling. 
Dette produktet anvendes i dag som säkalt 
"brennbar neutrongift" i kjernekraftreaktorer, i 
spesielle fosforer for rontgenskjermcr, og for 
fremstilling av såkalte "garnets", krystaller med 
spesiell struktur og magnetiske egenskaper. 

Kor den sistnevnte anvendclsen ventes det en 
rask utvikling av markedet. Dette skyldes gjen-
iiombruddct av "GGGs" (gadolinium gallium 
garnets) for datalagring i regncmaskinsystcmer. 

Av andre hovcdinnsatscr kan nevnes utvikling 
av en prosess for å frcmstille aluminiumoksyd 
fra norsk anorthositt. Etter at I/S Anortal ble 
stiftet av Klkcm-Spigerverket A/S og Årdal og 
Sunndal Verk A/S i juni 1976, har dette 
selskapet drevet både råstoffundcrsokclser og 
prosessutvikling. Proscssutviklingen har for det 
meste foregått ved Instituttet, og har blant annet 
omfattet montasje og innkjøring av et forsoksan-
legg i rcaktorskolens forsokshall. I dette forsoks-
anleggct, der produksjonen ligger på 1 kg alumi
niumoksyd pr. time, skal prosessen nå proves at 
ved drift over lengre tid. 

Instituttet har også vært engasjert i utvik-
lingen av en hydrometallurgisk prosess for utvin
ning av kobber fra norske konsentrater. 

Analvsi'virkxomlwt 

Det har også i fjor vært en jevn okning '. 
Instituttets eksterne analyseoppdrag. Dette gjel
der i forste rekke oppdrag fra gruse- og berg-
vcrksindustricn og industri som er knyt tet til 
denne. Det er i alt analysert ca 16 000 geolo
giske prover og utfort 1 15 000 bcstcmmclscr. 
For a lette databehandlingsarbcidct i forbindelse 
med kartlegging av re.ssurscr og forurensningcr er 
det utviklet et dataprogram som kan koordinere 
fcltobscrvasjoner og analyser.-sultatene. Resul-
tatene tcgncs inn pa kart som frekvensfordel-
ingcr av konsentrasjonenc. 

Instituttet har na anskaffet utstyr for borc-
hullslogging. L'tstyret er utprovd i samarbeid 
med Bergvcrkenes Landssammenslutnings Indu
strigruppe (liVIL). Det er utfort provcanalyscr-
ing for drift i 8 gruver med godt resultat. 

Instituttet har utfort analyse av svovel på 
omkring 8 000 luftmonitoreringsfiltre for Norsk 
institutt for luftforskning (XII.I'). Det er utfort 
analyser av prosess- og avlopsvann for forskjel
lige typer industri, blant annet har Instituttet 
utfort en del krevendc cnkeltbestemmclser, kon-
trollanalyscr og fysikalsk-kjcmiske undersokelser 
for metallurgisk og keramisk industri. 

Isotoptckniskc proscssanulvscr 

På dette området har Instituttet i 1976 hatt en 
lang rekke oppdrag fra kommunale etatcr og fra 
industrien. Spesielt kan nevnes utredningcr i 
forbindelse med spesielle prosjekter innen olje
sektoren der Instituttet har særlige forutsct-
ninger. Isotoptckniskc analyscmctoder, tracer-
teknikk har også vært anvendt ved forskjellige 
undersokelser i renscanlegg, f.eks. kalibrering av 
mcngdcmålerc for avlopsvann, og bcstemmelser 
av forskjellige typcr driftsparametrc. 

Tracerteknikk har også vært bcnyttet for å 
demonstrere hydrodynamiske egenskaper og ef
fektivitet av forskjellige typcr av oljeutskillerc 
for bilserviccstasjoncr. Rcsultatene viser at slike 
oljcutskillere gjennomgåendc har lav effektivitet. 
Dette synes i stor grad å ha sammenheng med de 
vaskemidlcr som anvendes. 

Det er også utviklet et system for å bestemme 
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liggekomforten til en offshore olje- eller gassled-
ning på bunnen av Nordsjøen. Arbeidet hai ført 
til et patent, og det er etablert samarbeid med 
norske interesser. Det pågår også utprøving av 
forskjellige typer tracermateriale som kan egne 
seg til å påvise lekkasjer på olje- eller gassled-
ninger. 

Når det gjelder industrielle isotopinstrumenter 
har arbeidet vært særlig konsentrert om måling 
av torrstoffinnholdet i tremasse. Nukleære bånd-
vekter er nå ute av produktutviklingsfasen og 
slike anlegg blir nå installert i stadig flere 
industrier. 

Radioaktivt avfall 

Forsøksvirksomheten konsentreres her om de 
avfallstyper som må tas hand om ved driften av 
et kjernekraftverk, det vil si lav- og middelaktivt 
avfall i fast og flytende form. Alternative inn-
støpningstekiåkker og utvikling av standard-
metoder for å kontrollere de egenskaper som er 
av betydning for en sikker handtering av slike 
produkter er ført videre innenfor rammen av et 
internordisk avfallsprosjekt. Innstoping i bitu
men eller betong regnes som aktuelle teknikker 
når det gjelder å sikre slikt avfall. Innstoping i 
visse typer plast har også vært studert. Det er 
utført parameterstudier for optimalisering av 
bitumeniseringsprosessen ved et planlagt finsk 
avfallsanlegg. Sammen med svenske forskere 
studeres tilsatsmidler som skal gjøre betongpro-
dukter mer motstandsdyktige mot utlaking av 
innstøpte radioaktive stoffer, da i første rekke 
cesium og strontium. Instituttet har også påtatt 
seg oppdrag som gjelder kontroll av innstøpt 
avfall fra svenske kjernekraftverk. 

Materialteknikk 

Siden 1966 har Instituttet vært engasjert i bruk 
av elektronstrålesveising. Fabrikasjon av instru
menterte brenselselementer til Haldenreaktoren 
ville neppe vært mulig ulen bruk av elektron
strålesveising og ukonvensjonell sveise/Ioddetek-
nikk. De tradisjonelle grenser for hva som lar seg 
sveise kan relativt enkelt overskrides ved en slik 
elektronstråleteknikk. Dette gjelder såvel grenser 

som er satt av "umulig" geometri, som av to 
ulike matcrialer eller reaktive melaller. Klcklron-
strålesvcising utforcs svært fort, f.eks. 200 
cm/min for 10 mm stålplate. På grunn av hov 
hastighet kan elektronstrålesveisingcn være kon
kurransedyktig også for komponemer som kan 
sveises ved konvensjonelle metoder. Den hoyc 
sveisehastigheten betyr også at svciscsonen blir 
svært smal og "kast" av materialenc et mini
mum. 

Instituttet har hatt betydelige oppdrag i den
ne sektor og tar sikte på å oke sine tjenester 
overfor industrien. 

Lodding med korrosjonsbestandige og sterke 
legeringer kan være et alternativ til elektronstrå
lesveising. Instituttet har lang erfaring på dette 
feltet samt på feltet kvalitetskontroll og kvali
tetssikring av sammenføyninger. På disse feitene 
har Instituttet utfort betydelige oppdrag i 1976, 
blant annet på metall til keramforbindelser. 

Matematiske prosessmodeller 

Instituttet har et bredt samarbeid med elektro
metallurgisk og annen industri om utvikling av 
matematiske prosessmodeller for energiintensive 
prosesser. Slike modeller er effektive verktøy for 
simulering av konstruktive og driftsmessige for-
andringer som f.eks. kan gi bedre utnyttelse av 
energien. Instituttet har vært eller er engasjert i 
oppdrag om utvikling av prosessmodeller for 
aluminiumsovner (Årdal & Sunndal Verk), mag-
nesiumproduksjon (Norsk Hydro) og ferroman-
ganovner (Elkem-Spigerverket). 

På petroleumssektoren er Instituttet engasjert 
i utvikling av modeller for simulering av strom-
ningsforholdene i olje- og gassreservoarcr. Dette 
foregår i nær kontakt med Oljedirektoratet og 
Institut; for kontinentalsokkelundersøkelser. 

SPESIELL MILJØ- OG RESSURSTEKNOLOGI 

Renseteknologi 

Instituttets erfaring med aktivkull og sorpsjons-
metoder for rensing av vann og gasser utnyttes 
nå i oppdrag fra industri og offentlige etater. 
Som et utredningsoppdrag har Instituttet vur-
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dert aktivkulli'iltcrsyslcm og regencrcringsanlegg 
lor rcnsing av råvann ved Nedre Romerike 
Vannverk. I samarbeid med Fauske Kilter A/S er 
de. utviklet et svciscroykfilter for ijerning av 
partiklcr, oson, organiske forurensninger og ni-
trose gasser. 

Instituttet har vidcre hatt konsulentoppdrag i 
forbindelse med bygging av et rcnsear.lcgg for 
Dyno Induslrier A/S ved Ski Fabrikker. Forma
let er ;i fjerne rester av nitroglycerin fra avlops-
vannet og gjenvinne dette ved væske-væskc-
ekstraksjon. Instituttet har også gjennomført en 
omfattende analogisk undersokelsc for Det inter
kommunale sentralrenseanlegg RA-2 i Skedsmo. 

Forurensningsnnalyser 

for kommunale etater og private firmaer har 
Instituttet gjennomført et stort antall lekkasje-
undcrsokclser av vannledninger og avlopsnctt. 
Isotoptracerteknikk synes her å ha spesielle 
fordeler, siden slike undcrsokelser vanligvis er 
raske a utføre og omkostningenc blir forholdsvis 
rimelige. En storre slik undersokelsc er utfort for 
Oslo kommune langs en ca 5 km lang hovedklo-
akklcdning. 

Bruk av ncutronaktiverings-analyse spiller en 
stadig storre rolle ved studiet av forurensninger i 
naturmiljoet. F.eks. er bestemmelser av total 
mengde organisk bundet klor og brom et viktig 
ledd i det arbeidet som blant annet industrien 
utforcr när det gjelder klorerte og bromerte 
organiske forbindeler i forurensningssam-
menheng. 

Det er nä også utviklet en metodikk for 
bestem meise av en lang rekke tungmetaller i kull 
og olje. Særlig med tanke på studier av utslipp 
fra forbrenning kan dette få anvendelse. 

Et for-prosjekt vedrorende atmosfærisk ned
fall av tungmetaller i Nc.ge er gjennomført i 
lopet av året. Analyser av mose fra forskjellige 
steder i landet tyder pa at nedfallet av en lang 
rekke metaller er vesentlig storre i de sorvestlige 
deier av landet enn i de indre strok av Trondelag 
og Nord-Norge. For elementcne bly, kadmium, 
arsen og antimon, er det registrert forskjellcr på 
over en faktor 10. 

Ressurskartlegging 

Snotaksering fra fly over nedslagsfelter i høy
fjellet utføres na på rutinemessig basis for NVE. 
Det er innledet samarbeid med Institutt for 
vassbygging, NTH, for å sikre at målestrck-
ningene er mest mulig representative. 

Energiforskning utenom kjernekraft sektoren 

Gjennom de senere årene har Instituttets energi
forskning utenom kjernekraftsektoren vært i 
jevn vekst. Innsatsen har vært konsentrert om 
energiøkonomisering og generelle energisystem-
studier. 

Instituttet gjennomfører sammen med A/S 
Norsk Jernverk og Norsk Dampkjeiforening et 
prosjekt med sikte på å studere på hvilken måte 
og til hvilkc formal spillvarme fra Jernverket i 
Mo kan utnyttes økonomisk, internt, til fjern
varme, fiskeoppdrett og jordbruksformål. 

Det er også innledet samarbeid med A/S 
Raufoss Ammunisjonsfabrikken Oslo Lysverker 
og Dampkjelforeningen om utprøving og tilpass
ing av produkter og systemer med sikte på å 
kombinere krav til energiokonomi og bokom-
fort. 

Når det gjelder generelle energisystemstudier 
deltar Instituttet på vegne av Norge i et sentralt 
IEA-prosjekt som tar sikte på å kartlegge forut-
setningene for internasjonale fellesprosjekter in-
nenfor energiforskning. Dette gjores ved å 
analysere den forventede langsiktige utvikling av 
landenes energisystem i sammenheng med tek-
nisk-okonomiske, ressursmessige og miljømessige 
karakteristika for nye energikilder og energitek-
nologier. I samarbeid med andre norske institu-
sjoner (Chr. Michelsens Institutt, Elektrisitets-
forsyningens forskningsinstitutt og Statistisk 
Sentrabyrå) har Instituttet forberedt utvik-
lingen av energisystemmodeller som skal bli 
verktøy for beslutningsprosesser vedrorende 
energiproduksjon og energiforbruk. Det plan-
legges foreløpig en sektorisen samfunnsøko
nomisk modell av kryssløpskarakter der landets 
energisystem blir vesentlig bedre representert 
enn i eksisterende modeller. 

59 



Det forberedcs teknisk-okonomiske vurdcr-
inger uv nye energitcknologier (basert på sol, 
vind, bolgcr, etc.) med utgangspunkt i spesifikke 
norske forhold. 

GR L^XNTORSKNINGT FYSIKK 

I samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo 
er mekanismen for den to-dimensjonale fase-
overgangen i C 4 0 4 H 2 (kvadratsyre) studert. En 
intensitetskomponent av diffus karakter viser at 
overgangen ikke som tidligere antatt bare er en 
forandring av protonenes ordning og dynamikk, 
men at hele molekylets posisjonsorden og dyna
mikk forandres ved overgangen. 

Studiet av molekyldynamikken og faseover-
gangene i Ni(NH 3 ) 6 (CIO4 ) 2 ved uelastisk neu-
tronspredning har fortsatt. I dette arbeidet 
deltar en gruppe fra Universitetet i Krakow. 

Som et fellesprosjekt med laboratoriet i Riso, 
Danmark, gjøres neutroneksperimenter på nema-
tisk flytende krystaller. Forsok med uelastisk 
spredning gär ut pa å etterprovc eksistensen av 
kollektive svingningstilstander som en tysk 
forskargruppe mener ä ha funnet. 1 en lang serie 
eksperimenter har man videre studert faseover-
gangsanalogier av en hydrodynamisk ustabilitet. 

Magnetiske strukturer og faseoverganger er 
blitt undersokt i en rekke forbindelser mellom 
overgangsmetallcne og fosfor, arsen og antimon. 
Disse undersokelsenc er ledd i et omfattende 
samarbeid med Universitetet i Oslo. Samarbeidet 
har ledet til en rekke publikasjoner. 

UNDERVISNING 

Reaktorskolen har i lopet av 1976 gitt en rekke 
spesialkurser i databehandling og isoioptekno-
logi. Det har ogsii vært holdt kurs i forbindelse 
med industrielle utviklingsoppdrag ved Institut
tet, og et kurs med tilknytning til grunnforrk-
ning i fysikk. 

Kor personell innen nukleærmedisin og kje-
misk-biologisk forskning har det vært arrangert 
en rekke kurs i malemetodcr for radioaktivitet. 
Reguläre kurs pa delte området holdes også for 

Kysiokjcmikerskolcn ved Rikshospitalet, for Ost-
fold 1'ckniskc Skole, og for sludenter fra Farma
søytisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Et 
kurs der bruken av noytronstråler i faste stoffers 
fysikk og kjemi ble behandlet henvendte seg i 
første rekke til faststoff-fysikcrc, -kjemikere, og 
krystallografer ved universitetene i Norge. Reak
torskolen har i lopet av aret arrangert 1 7 kurs i 
databehandling. 

Det har vært holdt 2 kurs for industrien i 
tilknytning til industrielle utviklingsoppdrag ved 
Institutt for Atomenergi. Ett av kursene behand
let sanntidsanvendclse av datamaskiner i pro-
sess-styring og datainnsamling og ble holdt ved 
Haldenreaktoren. 

INTERNT SIKKERHETSARBEID 

Sikkerhctsulvalget 

De sikkerhetsmessige og miljømessige sider ved 
Instituttets reaktorer og anlegg på Kjeller og i 
Halden overvåkes av Instituttets Sikkcrhetsut-
valg og dets undergrupper. Det har i 1976 ikke 
vært rapportert driftsforstyrrelscr av sikkcrhets-
messig betydning. 

Strålingsovervåking 

Kontrollen med personalets stråleeksponering 
skjer etter fastlagte retningslinjer. Dette gjelder 
også kontrollen med eventuelle utslipp av radio
aktive stoffer fra Instituttets anlegg og overvak
ing av mulig forurensning i omgivelsene. Alle 
registrerte stråledoser til personalet har ligget 
godt under de gjeldende grenseverdier og det har 
ikke vært utslipp av radioaktive stoffer i meng
der som har betydning i strålevernsmessig sam-
menheng. Månedlige rapporter om persondoser 
er sendt Statens institutt for strålehygiene. Det 
vil i tillegg bli utarbeidet en samlerapport for 
året. Arsrapporter meii malercsultatcnc av de 
analyser som er utfort på provene fra Instituttets 
omgivelser vil bli utarbeidet og sendt Statens 
forurensingstilsyn. Statens atomtilsyn og Stat
ens institutt for strålehygiene. 
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KONTINENTALSOKKEL-
AKTIVITET 

NTNFs Kontinenulsokkdkomite 
Institutt for kontiiiemalsokkelundcrsokclscr 
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NTNKs K O X T I N K N T A L S O K K K I . K O M H K 

FORMAL 
Kontinentalsokkelkomiteen er et råd-
givcnde organ for NTNF, som innen 
NTNFs målsettinger har som oppgave 
å arbeide aktivt for utvikling av forsk-
ning for å styrke norsk engasjement i 
eksploatering av kontinentalsokkelen, 
samt bidra til at forskningens resulta
ter fra inn- og utland blir utnyttet i det 
norske samfunn. 

MEDLEMMER 
Adm .direktør Egil Ab.ahamsen, 
formann 
Avdelingsleder Egil Ahlsen 
Direktør Thomas Egeberg* 
Direktør Sivert Hovd 
Adm.direktør Arve Johnsen 
Direktør Asbjørn Larsen 
Adm.direktør Hans Lund-Ander«en 
Adm.direktør Andreas Lønning 
Visedirektør Gunnar Mathisen** 
Underdirektør Christofer Owe 
Direktør Inge Aalstad* * * 

* Til 1.6.76 
** Fra 1.6.76 
*** Til 31.12.76 

Sekretær: 
Sivilingeniør Einar H. Landmark 

ADRESSE: 
Gaustadalleen, 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 
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Kontincntalsokkelkomitren har gjcnnoinfort <lc 
årlige oppgåver med biulsjeltbrhandlingrn lor 
året 1977, samt rullering av l.TH for 197 7 «1 . 
Kontinentalsokkelkomitecn har her pekt pa ai 
virksomhetcn på kontinentalsokkelen allcrrile 
har stilt norsk næringsliv og norsk forskning over
for store oppgåver. Selt pä lengre sikl rna vente» 
at disse oppgåver vil oke i omfang og kompleksi
tet. Når aktiviteten utvides nordover langs kys
ten, vil kravene bade til undersokelse og under-
sokelsesmctodikk, til konstruksjoner og anlegg 
for leting etter, produksjon og transport av olje, 
gass etc., samt kravene til drift av slike anlegg 
oke. D r " » henger sammen med racr krevende 
dybde 'ni.iold, ilandforingsproblemer og kli
matiske forhold. Økt teknisk innsikt er nod-
vendig både som grunnlag Tor gode og okonomi-
ske losninger og for oppnåelse av tilstrekkelig 
sikre konstruksjoner og operasjonsmåter, slik at 
skader på personell, miljo og anlegg kan hlndres 
eller reduseres mest mulig. 

Igangværende virksomhet, planlagte prosjek
ter og fremtidige perspektiver på kontinentalsok
kelen stiller krav til en teknologisk innsats av en 
ny dimensjon. 

For å kunne lose disse problemer, vil det 
kreves en kraftig og forsert oppbygging av forsk-
ningsvirksomhet og av kompetanse på flere for 
Norge utradisjonelle fagområder. Hvis dette ikke 
kommer i gang i tide og i et forsvarlig omfang og 
tempo, står vi i fare for at norsk sokkelrettet in
dustri med de betydelige muligheter den har i 
dag, kan bli akterutseilt i forhold til internasjo
nal industri. 

Kontinentalsokkelkomiteen har for 5-årsperi-
oden anbefalt: 

1. En sterk og konsentrert innsats innen to ut-
valgte, spesielle fagfelt: 

a) Marine konstruksjoner, som blant annet 
omfatter oppbygging av norsk kompetanse 
vedr. produksjonssystemer på havbunnen 
(Sub Sea Production Systems) og fullskala-
målinger. 

b) Rorledningsteknologi, som omfatter all 
teknologi som har å gjore med legging, be
skyttelse, inspeksjon, vedlikehold og repa-



rasjon av store rorledninger på storr havdyp, 
inkl. alternative ilandforipgsmetoder. 

2. En bred innsats av moderat styrke over alle 
hovedfagfelter for a oppnå en rimelig kompe
tanse. 

3. Oppbygging av kompetanse med en moderat 
innsats i fagfeltet petroleumsteknologi. 

For året 1976 er etter Kontinentalsokkelkomi-
teens tilråding anvendt folgende midier: 

— 67 enkeltprosjekter til for
skjellige institutter og bedrif
ter med tilsammen kr 12 486 000 
hvorav hovedfagfelt 
Marin teknologi — Marine 
konstruksjoner er tildelt 
ca. 50% av midlene 

— prosjektbevilgninger til 
Institutt for kontinentalsok-
kelundersøkelser (IKU) kr 4 493 000 

SUM prosjektbevilgninger kr 16 979 000 

— grunnbevilgning til IKU kr 4 000 000 

— kapitalbevilgning Norsk 
Undervannsinstitutt (NUI) kr 6 000 000 

SUM kr 26 979 000 

Til prosjekter innen kontinentalsokkelområdet, 
som behandles av andre NTNF-komiteer, har 
NTNF stilt til disposisjon vel 4 mill.kroner. 

Aktiviteten steg i 1976, og det er for året 1977 
foreløpig bevilget midier til: 

— 103 enkeltprosjekter til for
skjellige institutter og be
drifter med tilsammen kr 19 700 000 

— generell bevilgning til IKU 
og NUI tilsammen kr 6 700 000 

SUM _ _ _ _ k r „ J ^ ! 0 0 _ 0 0 0 

Til prosjekter innen kontinentalsokkelområdet, 
som behandles av andre NTNF-komiteer, har 
NTNF stilt til disposisjon ca 8 mill.kroner. 

Ilovi'itmalst'tlmg /or Koiittnrntiiliokkrl 
komitrcni aktwitctiomrdtt? 

Styrking av norsk industri og sukkrlaktiviirt 
med hcnblikk på sävel et hjemmemarkrcl som 
de utenlandske markeder.ved oppby gging av 
teknologisk, økonomisk og markedsmessig 
kompetanse i næringen og et i nasjonal sam-
menheng bredt, integrert miljo pa disse feller. 

— Styrking av det overordnete beslutningsgrunn-
laget i norsk oljepolitikk og kontinentalsokkel-
politikk. 

- Styrking av den mer detaljerte kunnskap om 
sokkelen som kreves for å oppnå en sikrere 
nasjonal styring og kontroll, samt en planmes
sig utnyttelse av ressursene. 

- Styrking av sikkerheten for mannskap, instal-
lasjoner og omgivende miljo ved heving av den 
teknologiske og driftsmessige standard, og ved 
å vurdere den teknologi som benyttes i rela
sjon til den personellprofil, som skal anvende 
teknologien, slik at det kan skapes en best 
mulig sosioteknisk tilpasning. 

— Bedring av forholdene vedrorende det indre 
arbeidsmiljø. 

Organisasjon 

NTNF har i sin vurdering av det organisatoriske 
opplegg for forskningsarbeidet på sokkelen som 
hovedprinsipp gått inn for en desentralisert virk-
somhet, der man utnytter og styrker bestående 
miljøer blant forskningsinstitutter og i bedrif
tene. Kontinentalsokkelkomiteen legger stor 
vekt på i flest mulige prosjekter eller program
mer å oppnå industrielt samarbeid for derved å 
få en økning av effekten av NTNF-midlene, og 
oppnå en størst mulig spredningseffekt i forsk-
ningsengasjement. Komiteen legger også stor vekt 
på at prosjektene får en forsvarlig styring og ko
ordinasjon. Arbeidet med å søke å få enkeltpro
sjekter slått sammen til større integrerte pro
grammer fortsetter. Målet er en optimal utnytt
else av eksisterende norske kompetansesentra, 
slik at dublering av innsats blir minimal. 

63 



I kt:rilrt\tnnratlct\ lag/fit 

Konttnenlalsokkclunilersokclser har som formal 
.1 utvide kjennskapct til kontinentalsokkelen ved 
generell bunn-kartlegging, saml gi best mulige 
beregningsgrunnlag for boreplattformer, produk
sjonsutstyr, rorledninger, lagertanker osv. 1'nder-
sokelsene omfatler: 

studier av strom, bolger, vær- og isforhold 

- overvaking og kartlegging av havforurens-
ninger og teknologi for ä bekjempe disse 

- undersokelser av bunntopografi og kvartare 
lag som sikter mot kjennskap til havbunnens 
topografi, geologi og ingeniørgeologi 

- undersokelser av prekvartaere lag som sikter 
mot kjennskap til sokkelens dypere geologi. 

Behovet for generell geologisk bakgrunnsviten er 
stort, og det bor satses mer i de nordlige farvann. 

Undersøkehesteknologi har som formål å 
fremskaffe eller utvikle det verktøy som kreves 
for a gjennomføre kontinentalsokkelundersøkel-
ser. Dette felt omfatter blant annet posisjoner-
ingssystem, kartverk og databanksystem, spesifi
sering av fartøybehov, undersokelser og studier 
av undervannsfarkoster, utvikling av sensorer og 
sensorbæresystemer for undervannsoperasjoner, 
samt utvikling av geofysiske undersøkelses- og 
dataprosesseringsmetoder. Undersøkelsestekno-
logien danner grunnlaget for den marine data
innsamling og er av stor betydning for all videre 
aktivitet pä sokkelen. Vårt nåværende teknolo
giske kunnskapsnivå og kapasitet er ikke tilstrek
kelig utbygget til å kunne dekke de eksisterende 
og fremtidige behov for data fra det marine 
miljo. Kn utvikling av undersøkelsesteknologien 
må ikke bare mettes mot de for tiden mest aktu
elle objekter pä og i sokkelen, olje og gass. Tek
nologi og metoder som muliggjør identifisering 
og utvinning av andre potensielle ressurser, som 
for eksempel sand, grus og mineraler, bør også 
utvikles i tide for å være tilgjengelig når behovet 
oppstar. 

Mtiritt te/illiilogl. rrlnritlt- ktilt\truk\tfilfr l ) e t t r 

fagfelt er gitt hov prioritet og Merk \rkst ug om
fatler den teknologi som har mrd h\ gging. kori 
lroll, drifl og vedlikehoUl a\ .vllv de in->ullas)o»rr 
under \ann som er nodvendtg for .1 utnytte kori 
linentalsokkelens lorekomster .IA petroleum oj; 
andre rastoffer, deriblant bore- ug produksjons
plattformer i slal eller betong, k.gert.inker, ror
ledninger, undervannskammere, samt alle former 
for dykkerutslyr. Videre omfatter fagfeltet ut
vikling av energikilder og maskinteknisk utstyr 
for arbeider pa havhunnen og for inspeksjon og 
' mlioll. Kullskalamalinger: Simultane malinger 
a\ miljoets påkjenning (strom, bolger, vind, is) 
og den virkning påkjenningen bar på store in-
stallasjoner som alleredc er plassert pa sokkelen, 
er av stor betydning som grunnlag for fremtidige 
installasjonen 

Petroleumsteknologi er et nytt fagområde i 
Norge. Det er av betydning å få en hurtig oppbyg
ging av en bred kompetanse innen alle områder av 
denne teknologi, samt å identifisere de petro-
Ieumsteknologiske omrader som egner seg for 
en spesiell norsk Kol'-innsats, med sikte på 
norsk industriell deltakelse i internasjonal kon
kurranse. Undervisning i petroleumsteknologi re
presenterer ennå en vesentlig begrensning innen 
dette fagfelt, og påbegynt undervisningsopp
legg bor stottes. Fagfeltet omfatter boring og 
komplettering, samt borehullslogging, produk
sjon og reservoarteknikk/evaluering. Herundcr 
kommer også utvikling og forbedrede metoder 
for sekundær og tertiærutvinning. 

Ved prioritering av prosjekter er folgende 
forhold vurdert noye: 

— Sikkerhet for mennesker og miljo. Det er 
viktig å utvikle systematikk, slik at egnede 
beredskapstiltak kan utvelges og oppmerk-
somheten om kritiske elementer skjerpes. 
Risiko- og konsekvensanalyser, hvor men
nesket går inn som en del av et totalsystem, 
må utvikles. 

— En rimelig balanse mellom kortsiktig og lang
siktig forskning. Forskningen må ikke bare 
bestå i en utnyttelse/tilpasning av eksister
ende teknologi, men det må gis rimelig opp-
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mcrksomhel til de mcr langsiktige mal, som 
biant annet vil omfatte langt storrc dyp og 
derved muligheter/behov for en vesentlig 
annen teknologi enn den vi har i dag. Problc-
mene med leting, produksjon og transport på 
dyp fra 3 0 0 - 6 0 0 m vil være vesentlig storre 
enn ved de dyp vi i dag opererer på, og en be
tydelig utvikling av slik teknologi er verd opp-
merksomhet allerede nå. 

Norsk Undervannsinstitutt (NU/) 

N'UI er opprettet som et interessentskap med 
NTNF og Det norske Veritas som like eiere. NU1 
skal ivareta eller forestå folgende hovedfunksjo-
ner: 

Forskning og utvikling inne.i dykkermedisin 
og undervannsteknikk, etablering av et bered
skaps- og behandlingsopplegg for dykkere, evalu
ering og/eller utprøving av sikkerhet og kvalitet 
av metoder og utstyr for undervannsoperasjoner, 
samt opplæring, kurs og kvalifiseringsprøver in
nen dykkermedisin/fysiologi for helsepersonell, 
dykkerteknikk for dykkerledere og undervanns-
teknologi for ingeniører. 

NUI har fått godkjent oppførelsen av et bygg 
på 2400 m 2 i Gravdal i Bergen. Byggingen startet 
i august 1976. Det er i bestilling hos Kværner 
Brug A/S et kammersystem for simulering av 
metningsdykkoperasjoner til 500 m og tekniske 

prover til hcnholdsvis 6.r>0 m i cl stort kammer 
og 3600 m i ei mindre kammer. Anlegget skal 
være opcrasjonsklart hosten 1977. 

Sommercn 1976 var del ansalt 8 personcr. 
Staben ventes u oke til 26 personer i lopcl a\ 
1977. Ved siden av sclve etableringsarbcidet vil 
man også komme igang med forskningsoppgaver 
og sikkcrhctsanalyser. 

Hydradynamiske lahoraturiet pd Tyholt 

Det fremlagte forslag om utbygging av de hydro-
dynamiske laboratorier har vært drohet i flere 
NTNF-komiteer, som alle har anbefalt forslaget. 
Visse sider ved utformingen av anlegget er tatt 
opp, og er blitt klarlagt av et tremannsutvalg 
nedsatt av NTNF med professor Johannes Moe, 
NTH, som formann. Utvalget anbefaler at den 
eksisterende tank forlenges med 85 m, og at det 
bygges et separat basseng 80x50x10 m. Utvalget 
mener at man innenfor rammen av 60 mill.kroner 
(1976-priser) vil få et anlegg av internasjonal 
toppstandard. Industridepartementet har fore
slått en samlet bevilgning til prosjektet på 35 
mill.kroner fordelt over 3 år. Det resterende be
løp, 25 mill.kroner, forutsettes dekket ved 
låneopptak og bidrag. Industridepartementet har 
i budsjettforslaget for 1977 regnet med en første 
bevilgning på 9 mill.kroner til oppstarting av 
anlegget. 

5 

65 



IKU 

k..é'. 

mmsÉ"^.: 
INS III I" I l IOk KONTINK\T.\I.S«)KKl-'.I.r\nKI<S()KI-.LM-.K 

Adm. dirrktor 
ll;iiis Lund-Awlersi-n 
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åVk. 
OvtTiriKcnior 
Kituir IViiihiR-

Sivilingeniør 
Murlen Rinnanl 

FORMAL 

Instituttet skal, i samarbeid med undre 
beror!e institusjoner, aktivt bidra til 
utforskning ogutnyttelseavden norske 
kontinentalsokkel og dens rcssurscr. 
Instituttet skal vidcre sikre tt miljo tor 
helhetsvurdering og nye initiativ när 
det gjelder oppbygging av nasjonal 
kompetanse og teknologi for utforsk
ning og utnyttelsc av kontinentalsok
kelen. 

For å ivareta disse oppgåver skal 
instituttet blant annet: 

— Bidra til utforskning og kartlegging 
av sokkelens geologi, topografi og 
omgivende miljø. 

— Delta i utvikling av metoder og 
spesialutstyr for undersøkelser på 
sokkelen samt forvalte og disponere 
slikt utstyr. 

— Organisere toktvirksomhet og gjen
nomføre feltarbeid i forbindelse 
med egne forskningsprosjekter eller 
som entreprenør/koordinator for 
andre institusjoner og oppdrags-
givere. 

— Delta i forskningsarbeid med sikte 
på utvikling av teknologi feir en 
forsvarlig utnyttelsc av sokkelens 
naturressurser. 

— På oppdragsbasis utføre forsknings-
og utviklingsarbeid, undersøkelser 
og rädgivende virksomhet i tilknyt-
ning til aktivitet for næringsliv, 
myndigheter og andre. 

— Bidra til medarbeidemes faglige ut
vikling samt dyktiggjøre dem for 
innsats innenfor og utenfor insti
tuttet. 

STYRK 

Adm.direktar Hans I.und Andersen. 
formann 
Direktor Fn-drik Hagemann 
Direktor Knm Heier 
Forst Hektor Ole B. Kile 
Overingeniør Einar Wathne 

Fra I. januar 1977: 

Overingeniør Einar Wathne, formann 
Direktør Fredrik Hagemann 
Direktør Knut Heier 
Førstelektor Ole B. Lilt 
Overingeniør Stein Halse 
Sivilingeniør Per A. Østerholl 
Cand.real. Malvin Bjorøy 

DAGLIG LEDELSE 

Sivilingeniør Morten Ringard, Ph.d. 

ØKONOMI 

Utgifter 15,5 mill.kr 
NTNF-bevilgning 10,5 mill.kr 
Oppdragsinntekter 3,4 mill.kr 
Andre inntekter 0,2 mill.kr 
Overført forpliktede midier 

fra 1975 1,4 mill.kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 39 
Ingeniører II 
Annet personale 15 

I alt 65 

ADRESSE 

Håkon Magnussonsgt. IB 
Postboks 1883, N-7001 Trondheim 
Tlf. (075) 15 660 

Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser utgir egen 
årsberetning. 
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Instituttet er na i full virksomhet i sine nye 
lokaler i Trondheim. Ved årsskiftet 1975/76 var 
sekretariatet og avdelingenc for geologi og tek
nologi - i alt ca. 20 personcr - etabler! i nye 
kontorer på Lade. Oe laboratorie-lilknyttecle 
avdelinger oseanografi og forurensning, saml 
petrolcumsgeologi og -teknologi hadde fortsalt 
sin virksomhet på Blindern i Oslo. 1. november 
1975 ble det inngått leieavtale om laboratorie-
og kontorlokaler nær lokalene på Lade. Ved 
årsskiftet 1975/76 var innredningen av disse lo
kalene i gang, <_>g i løpet av september måned var 
overforingen av personell og utstyr fra Oslo 
avslut:^t og hele instituttet etablert i Trond
heim. 

1 tillegg til kontor- og laboratorielokalene ble 
det i 1976 inngått avtale om leie av lagerlokaler 
ved Laaehammerkaia i Trondheim. Utstyrspar
ken ble flyttet fra lager i Oslo og Sotra, slik at 
Trondheim nå vil være utgangspunkt for frem-
tidig toktvirksomhet. 

Ca. 60% av staben i NTNFs Kontinentalsok-
kelkontor ble overfort til instituttet i Trond
heim. En oppslutning som var meget bedre enn 
ventet. 

På grunn av den uro en omfattende overføring 
av personell medfører, har arbeidsforholdene 
vært vanskelige. Takket være en positiv holdning 
fra de ansattes side har både forsknings- og opp-
dragsvirksomheten stort sett gått som planlagt 
i 1976. 

VIRKSOMHETEN 1976 

IKU har i 1976 konsentrert sin FoU-innsats in
nen områdene: 

Kontinentalsokkelundersokelser 

— miljøstudier (oceanografi og forurensning) 
— maringeologiske og ingeniørgeologiske under

søkelser 
— mikropaleontologisite og sedimentologiske 

undersøkelser. 

Undersøkelsesteknologi 

— databank, kart, posisjonering 

- sensor bæresystem 
sensurer og uiulerwnnsverktoy 

Marin teknolog; 

Petroleumsteknologi 

En tredjedel av instituttets totale virksomliet har 
vært oppdiag for næringsliv og offentlige institu-
sjoner inne.i områdene: 

— Akustisk profilering, posisjonering og presi-
sjonsdybdemålinger. 

— undervannsinspeksjoner med ubemannet far
kost, 

— utleie av spesialutstyr, 
— stratigrafiske analyser, 
— organisk geokjemiske laboratorieanalyser, 
— reservoarsimulering. 

Instituttet har også hatt omfattende konsulent
oppdrag i forbindelse med und-rsokelser og 
vurderinger av traceer for olje- og gassledninger 
på sokkelen, og i forbindelse med opprensk-
ningsoperasjoner ved forlatte borehull. 

I de påfølgende kapitler er noen spesielle pro
sjekter og fagområder omtalt. 

GEOLOGISK KARTLEGGING AV DE 
ØVRE LAG PA KONTINENTALSOKKELEN 

En av hovedoppgavene til IKU er å undersøke og 
kartlegge de øvre lag på kontinentalsokkelen. I>e 
regionale undersøkelser i et område er lagt opp i 
tre ledd 

— utarbeide dybdekart basert på opploddinger 
fra Norges sjøkartverk. 

— Profilering med tolkning. 
— Prøvetaking med laboratorieundersokelser og 

tolkning. 

liybdekartcne, profilering og provetaking er 
nærmere beskrevet i IKUs pub ' . 55 og 80. 

Feltarbeidet ved undersøkelsene i 1976 besto 
av provetaking utenfor Trøndelag og Nord-Norge 
og profilering særlig mellom 65° og 62° N. 
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Tolkct sp.srkerprufil mellom Makirigsjjrunnen og Nurdveslbjnkrn. 

PROFILERING 

I perioden 1972—76 er det utfort tilsammcn ca. 
18 000 km profilering, vesentlig med sparkcr. På 
deler av profilnettct er det i tillegg kjort penc-
trasjonsekkolodd og/eller sidesokendc sonar. 

Losmasscr. Ut fra profilene har det væri mulig 
ä anslå losmassetykkelsene, gi en oversikt over 
bunntypenes fordeling og å belyse den kvartær
geologiske utvikling ved blant annet kartlegging 
av israndavsetninger. Lo»massetykkeIscne er 
kartlagt for alle de profilerte områdene. DL. 
gjennomsnittlige tykkelse er ca. 100 m, men vari
erer fra null til flere hundre meter. Fordeling av 
bunntypene som blot leire, morencligncndc ma
teriale, sedimentære bergarter med liten over
dekning og krystalline bergarter er bestemt for 
områdene utenfor Troms, Lofoten, Vesterålen 
og Vestfjorden. Israndavsetninger er kartlagt i de 
samme omrader. 

Fjellgrunn. Ut fra profilene er det i de ovre lag 
mulig å skillc ut prekvartærc formasjoner ut fra 
ulike akustiske egenskaper. Dette er gjort for 
områdene utenfor Troms, Lofoten, Vesterålen, 
Vestfjorden, Trondelag og More. Sammen med 

kartlegging av områder med lite losmasscr dan
ner dette grunnlaget for utvelgclse :.v prøveste
der med enkelt prøvetakingsutstyr. 

N.ermcrc omtale av resultatenc fra profilcr-
im;cn er gitt i en rekke IKL" publikasjoner: 
19, 69, 77, 78, 81 og 85. 

PRØVETAKING 

Losmasscr. Det ble i perioden 1968-74 tatt 
prover fra ca. 1000 stasjoner på kontinentalsok
kelen. Denne provetakingen var av rckognoser-
ende karakter, og er brukt blant annet til å gi en 
grov oversikt over losmassene i topplaget. Ut fra 
arbeidet med dybdekart og tolkedc profiler vil 
en få en helt annen bakgrunn i utvelgclse av 
prøvesteder. Ved toktet i 1976 ble det tatt 
prover av losmassene på en del utvalgte lokali-
tcter. Provcne er nå til bearbciding med hensyn 
til geoteknikk, mikropaleontologi, mineralogi 
etc. 

Fjellgrunn. Prøvetaking ut fra tolkedc profiler 
har til nå vært konsentrert om fjellgrunnen nord 
for 62"N. Det er i perioden 1973—75 tatt prover 
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som er bli'! datert Ira f) stasjoner. Kn hårprøver 
Ira jura utenfor I roms og Trøndelag og tertiære 
prøver utenfor Trøndelag. Bergarlenes alder ->g 
miljc. er bestemt pa grunnlag av dcres innhold av 
mikrofossiler. Resultatcr fra provetakingen er 
presentert i publ. 48, 65, (>8 og 81 . Fra toktet 
somnieren 1976 er det prøver fra ca. 20 stasjo
ner til datering ved 1KU. 

BRUK AV l'NDERVANNSI'ARKOSTEN 
"SNT'RRE" PA KONTINEN TAI.SOK.KEU- \ 

"Snurre" er en ubcmannet kabelstyrt under-
vannsfarkost som er utviklet for og opereres av 
IKt' . 

I sesongen 1976 er "Snurre" blitt benyttet 
til utstrakt toktvirksomhet, spesielt i forbindelse 
med inspeksjonsoppgaver. Blant annct spilte 
"Snurre" en sentral rolle under et tokt for 
Oljedirektoratet i forbindelse med gjenfinning og 
inspeksjon av forlatte borehull. Visuell inspek
sjon under vann er sterkt begrenset av den 
reduserte sikt man har under vann. Typisk 
synslengde kan være 10 m. Dette setter krav til 
fornuftig avgrensing av søkeområdet samt meget 
nøyaktig navigasjon under den visuelle profiler-
ingen. På grunnlag av registreringer fra magneto
meter og sidesøkende sonar som ble tauet etter 
overflatefartoyet var det mulig ä detektere inter
essante områder for visuell inspeksjon. Nøyaktig 
navigasjon utføres ved hjelp av et akustisk 
undervannsnavigasjonssystem. Systemet benyt-
ter akustiske transpondere forankret på havbun-

IKUs unclervannsfarkost "SNURRE". 

nen og gir mulighet for posisjoiishesicmmelsc ,i\ 
"Snurre" og o\erfluuTartoyl reUaist transport 
dereni med et par meters noyaktigltet. 

Det viste seg at systemopplegget wrkel godt 
slik at en \ar island til a foreta nod\-ndig 
profilering for a lokalisere borehull og objekier 
omkring borchullet, samt al kvaliteten pa bilde-
overforingen var sa god al del lillot en god 
identifikasjon og inspeksjon av disse. Bileiene ble 
vist pa TV-monitorene i kontrollrommet samt 
lagret kontinuerlig på videoband sammen med 
løpende tid. Tilsvarende bie posisjonsdata og tid 
lagret på papirbånd. Dette ga således mulighet 
for rekonstruksjon av hendelscsforlopet, utleg
ning av detaljkarter samt i dette tilfellet direkte 
dokumentasjon overfor oljeselskaper. 

Toktet viste at "Snurre" var et nyttig og 
effektivt verktoy og godt egnet til denne type 
oppgåver og at den er i hoyeste grad et konkur
ransedyktig alternativ til dykkere og bemannede 
undervannsfarkoster. 

RESERVOARSIMULERING 

Reservoarteknikk er den gren av petroleums
teknologien som befatter seg med studier av 
væske- og gass-stromning i reservoarene. Målset-
tingen for IKUs innsats på dette feltet er 
oppbvggingen av et sterkt faglig miljø for reser-
voa r-tekniske og -økonomiske undersokelser. 

Å simulere et reservoar betyr at man bygger 
og opererer en modell som oppfører seg tilnær
me! på samme måte som dot virkelige reservo
aret. Simuleringsmodeller kan benyttes blant 
annet til å: 

— fastlegge reservoarcts størrelse og fysiske para-
melre, 

— bestemme produksjons- og injeksjonsprofil, 
— bestemme brønnplassering, 
— fastlegge utnyttelsesgrad. 

For selvstendig å kunne utfore oppdrag og for å 
fremme forskning og utvikling innen rescrvoar-
simulering har IK.U og A.S Computas opprettet 
samarbeidsprosjektet Reservoir Evaluation Ser
vices (RES). For å kunne påta seg fullstendige 
evalueringsoppdrag av olje- og gassfelter har RES 
inngått avtaler med de amerikanske selskapene 
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Drill .iv slasjun ().'!42. 

Core Laboratories, Inc. og Engineering Nume
rics, Inc., og kan dermed benytte denne eksper
tise og kapasitet. 

RKS har allerede i 1976 hatt flere oppdrag 
innen reservoarsimulering. 

ISDRIKTEKSPERIMENT I SVALHARD-
OMRÅDET 

"U.S. National Aernautics and Space administra
tion" (NASA) inviterte i 1974 utenlandske 
forskningsinstitutter til å foreta eksperimenter 
med a utprøve posisjonerings- og datainnsam-
lingssyslemet "Random Access Measurement Sy
stem" (RAMS) i forbindelse med oppskytingen 
av Nimbus-6-sateliitten. Norsk Polarinstitutt 
(NP) og IKUs prosjektforslag, "Isdrifteksperi-
ment i Svalbard-Grønlandsområdet" ble godtatt 
av NASA. 

Prosjektet gikk ut på å plassere transpondere i 
isl'ylte farvann i Svalbardområdet. Når satellitten 
passerte over en transponder (hvert 108 minutt) 
mottok den signaler om posisjon, temperatur og 
battcrispenning fra transponderen. Signalenc ble 
" tappet" i USA, hvorfra vi fikk tilsendt EDH-
utskrifter. 

Det ble utviklet en boye hvor transponderen 
ble plassert. 4 stasjoner med en antatt opera-
sjonsperiodc på 3 måneder ble bygget. Utset-
tingen ble utfort i slutten av juli 1975. 

Stasjon 0044 ble utsatt den 19. juli i posisjon 
80.')"N, 7°0 . Den ble drevet så langt ost som 
27°0 , og så langt nord som 81.9°N. Den 29. 

september sir.indcl den i ni Ijord p.i inirdsulen 
av Spitsbergen. Isen brot imidlerlid opp ilen 111. 
oktober og stasjonen drc\ nordo\er igjen. Sij>n.il-
ene ble borte den :>. desember, men d.i hadde 
den ligget i en fast posisjon pa nordspissen ,i\ 
Spitsbergen en lid. Den 1. juli ble boyeii tunnet 
på stranden i den oppgitte posisjonen. 

Stasjon 0072 ble satt ut den 19. juli i samme 
områdel som stasjon 0044. Den drev i tand den 
7. august, men lortsalte å sende signaler. Den ble 
plukket opp på den satellittbestemte posisjonen 
i månedsskifiet augusl-scptember. 

Stasjon 0342 ble satt ut den 24. juli sor-osl 
for Svalbard. Den drev i islagt farvann lram til 
midten av september. Da ble den drevet i retning 
vcst-sorvcst og kom til åpent farvann. Signalenc 
ble borte etter 81 dager, og boyen er ikke 
funnet. 

Stasjon 0374 ble utsatt i samme området som 
stasjon 0342, og driften var stort sett lik. Den 
drev vestover mot land (Edgeoya) i forste 
halvpart av september og videre ostover med isen 
i oktober. Signalene ble borte etter 102 dager, 
og boyen er ikke funnet. 

ISDR11T 

Den første uken er driften av de to nordligste 
boyene så usystematisk at det er vanskelig a 
skissere et isdriftsmonstcr. 

De to andre boyene (0342 og 0374) drev i et 
område med stor konsentrasjon av drivis fram til 
midten av september. Boyene har i dette tids
rommet drevet i ureglementære baner fra hoyre 
mot venstre (mot klokka). Siden havstrommcnc 
i dette området går i motsatt sirkulære baner, 
må isdriftcn hovedsaklig være vinddrevcn. 

Konklusjon: Dette eksperimentet viser at posi
sjonerings- og datainnsamlingssystcmet til 
Nimbus-6 har åpnet mulighetene for en rimelig 
miijødatainnsamling fra fjerne og ugjestmilde 
omrader. Alle fire stasjoner synes å gi pålitelige 
informasjoner både fra isdekte områder og fra 
åpent hav. Disse boyene som ble benyttet er 
imidlertid av en slik beskaffenhet at i åpent hav 
blir driften mer pävirket av vindretning og styrke 
enn av havstrømmene. 
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SKIPSFART OG SKIPSBYGGING 

Komite for skipsforskning 
Norgcs Skipsforskningsinstitutt 
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KOMITE FOR SKIPSFORSKNING 

FORMAL 
Komite for Skipsforskning er et rådgiv-
ende organ for NTNF, som innenfor 
NTNFs målsettinger har som oppgave 
å arbeide aktivt for utviklingen av 
forskning for skipsnæringen i vårt land 
og for at forskningens resultater fra 
inn- og utland blir utnyttet i norsk 
skipsnæring og forvaltning. 

MEDLEMMER 
Skipsreder Christian K. Ryfter, formann 
Sjøkaptein Inge Furre 
Ass. sjøfartsdirektør Emil Jansen 
Adm. direktør Anders M. Liaaen 
Skipsreder Terje Mikaisen 
Rektor Johannes Moe 
Skipsreder Kristoffer Olsen (ira 1.7.1976) 
Byråsjef Aage Os 
Direktør Eivald M.Q. Røren 
Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen (til 30.6.1976) 

Fra 1.1.1977: 
Skipsreder Christian K. Rytter, formann 
Ass. sjøf artsdirektør Emil Jansen 
Professor Dag Kavlie 
Adm. direktør Anders M. Liaaen 
Direktør Tor-Chr. Mathiesen 
Skipsreder Terje Mikaisen 
Skipsreder Kristoffer Olsen 
Byråsjef Aage Os 
Forbundsformann Henrik Aasarød 

Sekretær: 

Forskningssjef Inge Johnsen 

ADRESSE 
Rådhusgt. 25, Oslo I 
Tlf.: (02) 41 60 80 

Komiteen har i 1976 funnet <)ci nodvendig a ta 
opp forskning pa en del nye leiter. Forskning 
som gjelder de kvalitative målsettinger har saledes 
fått økende omfang, absolutt og relativt, pa 
bekostning av tradisjonelle skipstekniske forsk 
ningsoppgavcr. Komiteen har her foli ä sta o\er-
for en vanskelig prioritering. Koruten en videre-
foring av de hoyest prioriterte skipstekniske 
forskningsoppgavcr, har komiteen fatl i gang en 
okel forskning som gjelder sikke rhct til sjos, 
arbeidsmiljø og markeder. 

Skipsfart og skipsbygging arbeider i et inter
nasjonalt marked hvor konkurransebetingclsene 
varierer sterkt. 

De hurtige variasjoner i næringens markeder, 
stiller store krav til tilpasningsevnen. Den som 
ved en rask tilpasning makter å utnytte nye 
muligheter og kortsiktige markedsfluktuasjoner, 
kan oppnå betydelige fordeler. 

Komiteen har vært meget opptatt av markeds-
situasjonen for næringen og i forbindelse med 
rullering av langtidsplanen, ble det foretatt en 
grundig vurdering av næringens perspektiver. 

Komiteen har i sin langtidsplan sett det som 
sin primære målsetting å bidra til at 

— konkurranseevnen og lonnsomheten for nær
ingen kan bedres 

— nyskapningsprosessen i næringen utvikler seg 
videre 

— næringen gjennom eget engasjement i forsk
ning kan videreutvikle sin kompetanse og 
kunnskapsmessige basis og således oke sin 
fleksibilitet og tilpasningsevne. 

Komiteen har arbeidet meget med ä oke nær
ingens egen forskning. Fortsatt foregår for lite 
av den NTNF-stottede forskning / næringen, 
som imidlertid deltar i prosjektkomitecr, mens 
den overveiende del av forskningen utfores i 
forskningsinstituttene. Dette har imidlertid bi-
dratt til å bygge opp mottakerapparatet hos 
brukeme, oke intcressen for forskning og evnen 
til å nyttiggjøre seg resultatene fra forskning i 
inn- og utland. 

Som næringens bransjcinstitutt har Norges 
Skipoforskningsinstitutt (NSFl) naturlig nok 
stått sentralt i komiteens forskingspolitiske 



diskusjoner. De omforenede retningslinjer og 
samarbeidet mellom komiteen og NS Fl har blitt 
lulgt opp. Komiteen bar med tillrcdshel konsta
tert at NSFI har vist fleksibilitet og har ved sin 
lorskning sokt å bidra til ä dempe problemenc 
for næringen i dens vanskelige situasjon. 

Av tabellen nedenfor fremgår hvordan bcvilg-
ningene for 1976 er fordelt pa de forskjellige 
forskningsfellcr innen komiteens aktivitetsom
råde. I det folgende skal vi gi hovedtrekkene for. 
aktiviteten i 1976 innen de enkelte felt. NSFI 
er gitt egen omtale i det folgende kapittel og-
omtales ikke spesielt her. 

Totalbevilgningen inkluderer også NTNFs be-
vilgning til NSFI på 7,2 mill. kroner. 

1 1000 kr %-vis Antall 
Felt Bev. i 1976 fordeling prosjekter 

Generelle aktivilerer 2 490 13,1 3 
Prosjektering 708 3,7 2 
Konstruksjon og materiale r 3 535 18,7 13 
Hydrodynamikk 1 800 9,5 6 
Maskineri og instrumen
tering 2 880 15,2 7 
Verftsteknikk 2 650 14,0 8 
Drift av skip 3 100 16,3 11 
Skipsfarrsøkonomi 1 800 9,5 2 

18 963 100,0 52 

Prosjektering av skip 

I J976 har man startet et samarbeidsprosjekt 
hvor rederier, skipsbyggerier og forskningsinsti-
tusjoner samarbeider for å utvikle forbedrede 
metoder for teknisk-okonomisk analyse av sjo-
transportopplegg, forprosjektering og forkalkula-
sjon av skip. I 1976 har man særlig arbeidet med 
å oke utbredelsen av EDB-baserte prosjekterings-
hjelpemidler. 

Skipskonstrultsjoner 

Arbeidet med å komme fram til beregningsme-
toder som muliggjor en sikker fastlcggclse av 
spenningsnivå i skipenes strukturer har også i 
1976 vært hoyt prioritert. Forskningen foregår i 
et bredt anlagt samarbeid med Det norske 
Veritas, Norges Skipsforskningsinstitutt, skips-

byggcricr og Norgcs tekniske hogskolc. Denne 
lorskning har stor bctydning bade na r el gjelder 
sikkerhet for skip, mannskap og omgnende 
miljo, og når det gjelder driftsokonomicn for 
skipene. Arbeidet med å redusere stoynivaet 
ombord har også vært hoyt prioritert. Skipsbyg-
gerienc har her samarbeidet seg imellom og med 
Veritas og NSl l for a oke sin kompetanse, og 
det har vært utfort lorsok med konstruktive 
losninger ombord for å komme fram til mer 
sloysvakc skip. 

1 et bredt anlagt samarbeidsprosjekt som bie 
startet i 1976, tas det sikte på a utvikle 
instrumentering som registrerer og vurderer på-
kjenningene på skip ved bevegelser i sjoen. 
Resultatenc fra prosjektet forventes å få meget 
stor sikkerhetsmessig bctydning. 

Hydrodynam ik k 

Forskningen på dette viktige felt er konsentrert 
om Skipsmodelltanken, men en betydelig del av 
arbeidet utføres også i Det norske Veritas. 

En stor del av forskningen i 1976 har konsen
trert seg om stromningsforholdene rundt akter
skip og frcmdriftsforholdene generelt. Arbeide' 
med •'? redusere propellerinduserte skrogsving-
ninger har fortsatl, og man har kommet videre 
når det gjelder å utvikle metoder for forutbereg-
ning av propellereksitert vibrasjon. 

Et prosjekt som tar sikte på å beregne den 
hydrodynamiske belastning på skipsskrog i over
hendig vær, er startet i 1976. 

Skipsmaskincri 

I de senere årene har det vært en sterk forsk-
ningsinnsats vcdrorende systemer som gjor det 
mulig å fore en kontinuerlig kontroll med 
maskineriets mekaniske tilstand, både for å 
unngå driftsavbrudd og for å oke skipenes 
sikkerhet. I 1976 har denne forskningsinnsatsen 
biitt samlet i et integrert prosjekt, både for å få 
storre grad av målrettethet i denne forskningen, 
og for å få bedre koordinering mellom de 
forskjellige forskningsmiljocne. 

Et storre prosjekt tar sikte på å gi bedre 
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L'tstyr for satellittkommunikasjon har i 1976 vært under utproving pä fire norske skip. 
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\eksi. Miljolorholdeue ombord li.tr v.rrt el vikng 
studieområde. Man liar siuderl bclimjelser og 
wrkninger a\ nye driflslormei lii sjos. spesiell 
drscnlraliseri drill a\ skip. 

Kommunikasjonsforholden- - mellom skip OR 
land liar slor betydning bath' lor sjololkene, 
dcrcs faniilier og for rcdcrikorlorcne. 1 19 76 er 
del starlet to prosjekter hvoi rederier. industri 
og forskning samarbeider for a bedre komimini-
kasjonsforholdene gjennom henholds\is satellitt
kommunikasjon og forbedrete konvensjonelle 
radioanlegg ombord. 

Skipsjartsokonotnisk forskning 

Dei meste av forskingsinnsatsen pa dette feltet 
er koordinert gjennom prosjektet "Marked og 
rcderi". Prosjektet ble startct i 1976. Kn rekke 
rederier samarbeider i prosjektet som tar sikle på 
å klarlegge markedsmekanismer og utviklingslin
jer i markedene. Videre er det arbeidet med ä 
klarlegge konkurranseutsiktene i transportsek
toren og bedre informasjonen herom til det 
enkelte rederi. 1 prosjektet er det også arbeidet 
med a utvikle planleggingshjelpemidler og styr
ingsopplegg som kan være lii nytte for det 
enkelte rederi i forbindelse med markedsanalyser 
og langtids- og korttidsplaniegging. 

I 'erftsteknikk og produksjonsøkonomi 

I 1976 ble det startet et prosjekt med målsetting 
å bedre arbeidsforholdene, samarbeids- og orga-
nisasjonsforholdene, sikre arbeidskrafttilgang, 
samt bedre skipsbyggeriencs lonnsomhet. Kn 
rekke verft har engasjert seg i prosjektet, og det 
gjennomføres delprosjektcr som er tilpasset den 
enkelte bedrifts behov og situasjon. Arbeidet 
med miljøforholdcne har fått en organisatorisk 
forankring ved det enkelte verft ved at det er 
opprettet interne arbeidsgrupper. For å tilføre 
impulser til de enkelte vcrftene, bar det vært 
arrangert samarbeidsmotcr og seminarer med de 
andre vcrftene som deltar i prosjektet. 

3S-prosjeklet (System for Sikkert Skip) 

Det har i en årrekke foregått en omfattende 
sikkerhetsforskning, men fordelt på en rekke 
institusjoner. Komiteen så det som nødvendig å 

la el samtei, kooriimm ,u>i*t»-p p.» MkWrthrt^»^» 
hinnene, lo i a la island en lic-tlir I>I.IUKX< 1"^-
sHring og; kooidmcnng a\ den nasjonale mnsai* 
pa lor>.ktiing som ang.n mannskapets sikkcilirt. 
fikk ktimitccti i 197!) starlet el slom- l\ enlajjliii 
prosjekt (USprosjekiel), organise!! som ei lull 
stående prosjekt under Komne loi Skipsloisk 
iiiiig/NTXK. I'iosjektcls m.iUellim; ei gjennom 
tiltak av teknisk, so-ial, oiganisatorisk'admmi 
siraliv, oppkrringsmessig og informasjonsmessig 
karakter, a gi et \esenilig bidrag til bedring a\ 
mannskapets sikkerhel. Gjennom prosjeklel l.n 
man sikte pa a oke sikkcrhetsbcvissihetcn lilam 
de seilende og fa engasjer! alle parter i arbeidet. 
Prosjektet vil v:i're i gang med lull tyngde Ira 
1977. 

Flytende murine konstruksjonar 

1 tillegg til tradisjonell skipsforskning har komi
teen også ansvaret for forskning og utvikling som 
gjelder flytende marine koiisiruksjoner for leiing 
etter og produksjon av olje på kontinentalsok
kelen. 1'tviklingen av flytende marine konstruk-
sjoner, har stort sett vært basert på kunnskaper 
fra tradisjonell skipskonstruksjon. Hevilgningene 
til komiteen gjenspeiler imidiertid ikke at komi
teen her har fått seg pålagt et stort nytt fell og 
SK mener at den ikke har kunne ofre deile feltet 
nok oppmerksomhei til å ivareta driflssikkerhe-
ten ved virksomheten på en tilfredsstillende 
måte. 

Skipsteknisk Senter (S'i'S) og de hydrodyna-
miske laboratorier ved STS 

Arbeidet med byggingen av det Skipstekniske 
Senter på lyholt er nå kommet godt i gang og 
arbeidet folger de oppsatte planer. Innen utgang
en av 1977 vil NSFI og instituttene ved Skipstek
nisk avdeling ved NTH ta Senteret i bruk. 

1 1976 har komiteen også engasjert seg i 
arbeidet med planleggingen av utvidclse av de 
hydrodynamiske laboratorier i tilknytning til 
Skipsteknisk Senter. Det er bevilget midier til 
dette over statsbudsjettet fe. i977. Næringen 
stiller store forventninger til STS og de hydrody
namiske laboratorier både i undervisnings- og 
forskningssammenheng. 
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Skipsreder 
Wilhelm Wilhelms« 

Adm. direktor 
Jan K. (tru 
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FORMAL 

Instituttets formål er 1 bislå norsk 
næringsliv og forvaltning gjennom 
levering av forsknings-, ridgivnings- og 
informasjonstenester vedrørende fag
lige spørsmål av betydning for bygging 
og drift av skip og andre marine 
konstruksjoner. 
Instituttet vil realisere dette blant an-
net ved å: 

— Klarlegge og prioritere hvilke aktu
elle forsknings- og utviklingsopp
gåver som instituttet hensiktsmessig 
kan medvirke til å lose, og hvor-
ledes disse oppgåver best kan bear-
beides i nasjonalt eller internasjo
nalt samarbeid 

— Utføre eller på annen måte organi
sere forskning og utredning av al
men interesse eller av felles interes
se for deler av næringen 

— Drive rådgivning og levere FoU-
tjenester — på oppdragsbasis til de 
enkelte brukere, også utenlandske 
oppdragsgivere når dette antas å 
fremme instituttets formål 

— Drive informasjon, undervisning og 
opplæring for å gjøre egne og an
dres forskningsresultater kjent og 
fremme riktig utnyttelse i praksis 

— Bidra med aktuell laboratoriemessig 
forsknings- og prøvningsberedskap 

— Bidra til medarbeidemes faglige ut
vikling og dyktiggjøre dem for inn
sats innenfor OK utenfor instituttet. 

STYRE 

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, fomann 
Professor Hallvard Engja 
Viseadm. direktør Hans-Fredrik Grorud 
Kontreadmiral Nils Owren 
Direkte Sven L. Rodtwitt 
Skipsreder Kristoffer Olsen 

Fra 1.1.1977: 
Cand.oecon. Terje Totland 
arbeidstakerrepresentant (Oslo) 

Distr. fullmektig Svein Bråtteng 
arbeidstakerrepresentant (Trondheim) 

NSFI utgir egen årsberetning som kan 
fas ved henvendelse til instituttet. 

MKDLEMMER 

Norges Rederforbjnd 
Norske skipsbyggrrier 
Del norske Veritas 
Den Kongelige Norske Marine 

Støttemedlemmer 

DAGLIG LEDELSE 

Hovedkontor — Trondheim 
Adm. direktor, professor Jan R. Getz 
Ass. direktor Helge Johansen, stcdfonreder 
Ass. direktør Gunnar Larsen, okonomi 

Skipsmodetltanken — Trondheim 
Ass. direktør Kaare M. Gisvold 

Oslo/Sande/jord 
Direktør Jens Wilhelmsen jr., nestleder 
Ass. direktor Jan Hartvig 

OKONOMI 

Utgifter 34,7 mill. kr 
NTNF, generell bevilgning 7,b mill. kr 
NTNF-prosjektbevilgninger 4,6 mill. kr 
Kontingenter . 3,7 mill. kr 
Oppdragsinntekter m.v. 19,9 mill. kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 79 
Ingeniører 44 
Annet personale 78 

I alt 201 

ADRESSER 

Hovedkontor: 
7034 Trondheim - NTH 
Tlf.: (075) 37030 

Skipsavdelingen: 
7034 Trondheim - NTH 
Tlf.: (075) 40840 

Skipsmodelltanken: 
7034 Trondheim - NTH 
Tlf.: (075) 28020 

Oslo: 
Grenseveien 99, 
Postboks 6099 — Etterstad, Oslo ( 
Tlf.: (02) 68 92 80 

Korrosjonslab. Sandefjord: 
Postboks 147 — Asnes 
3201 Sandefjord 
Tlf.: (033) 66130 
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Skipsnæringens vanskeligheter har hillil ikke 
han alvorlige okonomiske konsekvcnser lor 
NSFI. \ ' i har i stor utstrekning kompensert en 
noe sviktende oppdragsinngang i den rene shipp-
ingsektor med oppdrag for offshoreindustri og 
forvaltning. Inngrepet med Sjøfartsdirektoratet 
har også i 1976 vært meget tilfredsstillende, og 
vi har videre hatt en gledelig okning i vart 
engasjement for Sjoforsvaret og også for Oljedi
rektoratet og Forureiningstilsynet. Var Fol'-
innsats har ikke forelopig vesentlig skiftet karak
ter som folge av den problemfylte situasjon som 
mange rederier og nesten hele vår verkstedindu-
stri befinner seg i. 

Vår faglige profil har de siste år endret seg fra å 
være utpreget teknologisk, til nå å få markerte inn
slag av markedsforskning, planlegging og ressurs-
utnyttelse, okonomistyring samt organisasjons
utvikling. Denne profilendring har ikke på noe 
punkt tatt sikte på at NSFI skal erstatte behovet 
for innsats i de mer disiplinorienterte spesialist-
miljøer — tvert imot. Vår målsetting har vært å 
kople NSFI mot disse miljøer på en måte som vi 
tror kan bidra til tverrfaglige og mer fruktbare 
problem formuleringer og losninger, som dermed 
lettere kan omsettes til praktisk bruk i næringen. 

Behovet for arbeidsdeling og rasjonell utnytt-
else av midier tilsier ikke at man foretar en sterk 
faglig segmentering av alle bestående FoU-
miljoer. Dette vil i tilfelle bare medføre behov 
for nye organer som kan kople, integrere, lage 
synteser og representere kontinuitet i ansvar for 
lagring og spredning av resultater. Vi har også i 
året som gikk tatt sikte på å forsterke NSFI:, 
evne til å spille en slik rolle for skipsnæringen. 

Hele vår FoU-innsats har ligget innenfor pro
grammer og prosjekter som er prioritert av 
NTNFs og av næringens organer, og vi har 
etablert et godt inngrep med alle konsentrasjons-
prosjekter i Komite for Skipsforsknings regi, 
som har avlast det store SDS-prosjektet (System 
for Drift av Skip). Dette gjelder prosjekter på 
områdene Tilstandskontroll, Brennoljebehand-
ling, Prosjektering av sjotransport, Markedsana-
lyser og markedsforhold for rederinæringen, Mil

jøforhold vrd \rr l l OR n.i sisl p r ^ r JIU inri 
"System inr Sikkerhet til Sjøs"'. 

NSFI li.ii i en arrekke prioriu-ri .utnnl pa 
områdd Sikkerhet meget ho \ t , HR lur i vimui 
beid med Sjøfartsdirektoratet og andre orRanisa 
sjoner og inslitu.sjoner gjennomført Here stone 
F'ol'-oppguver med direkte h.cring p.i sikkerhet 
til sjos. Vi skal i del etterlolgende gi en oversikt 
over viktige elementer ;i\ denne innsatsen, OR \il 
samtidig understreke hetyilningen a\ \idere ar
beid pa området. For en mei utførlig omtale a\ 
NSITs samlede arbeid i I97t> vises til XSFIs egen 
arsberctning. 

AKTIVT NS1 I-KNGASJKMKN I l'.\ 
SIKKE RI IETSSF.KTOR KN 

Sporsmålet omkring arbeidsplassens sikkerhet er 
kommet i 'okus pa alle arbeidslivets omrader, og 
forholdene ombord i skip har i særlig grad påkalt 
oppmerksomheten i de siste par årene. Det er i 
lopet av de siste par år satt iverk omfattende 
tiltak for å finne nye midier for å bedrc 
situasjonen radikalt. Dette arbeidet har NSFI 
gitt sin helhjertcde stotte gjennom sterke initia
tiv og ved et bredt og dyptgående engasjement 
på det tekniske, organisatoriske og opplærings-
mcssige område. 

Den publisitet som sikkerhetsarbeidet nå har 
fått kan gi inntrykk av at området har vært sterkt 
neglisjert av forskning og myndigheter. Det er 
ikke tilfelle, seiv om innsatsens storrelsc og 
angrepsmater alltid kan diskuteres og vurderes 
fot skjellig. 

Mye av innsatsen tidligere har vært rettet mot 
skipet og dets systemer som konstruksjoner, og 
har dermed vært av forebyggende karakter. Det 
trengs fortsatt innsats for at skrog, maskineri og 
utstyr blir pålitelig og opereres og betjencs 
riktig. I de siste årene er det satset resolutt på å 
få inn en nytenkning ved utvikling av en ny 
generasjon redningsmidlcr. Stcrkere innsats for ;'t 
komme fram til de beste forholdsregler og 
redningsmidler når ulykken er ute, trengs også 
her. 

Det nye i dagens angrepsmåte er imidlcrtid å 
sette skipet som arbeidsplass i sentrum, og 
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.inaK sere arbeidsplassen ut ifra bade tekniske og 
menneskelige fakturer. Del er hyggeliga kunsta-
lere al NSKI har utviklet sin organisasjon slik at 
den idag tar en megel aktiv og kvalifisert del i 
alle disse sider av sikkerhetsarbeidet. 

Arbeidet med a forhedrc sikkerlieten til sjos 
er umfallende, aktuelt og brennbart, umfall
ende fordi arbeidet spenner over alle skipets 
laser, fra dets konstruksjon til del blir huggel 
opp, aktuelt fordi det fortsalt stadig skjer 
ulykker, brennbart av den grunn al alle vet 
hva som skulle ha vært gjort når ulykken 
inntreff er. 

lin effektiv innsats krever et meget bredt 
engasjement og god innsikt i forhold vcdrorende 
administrative, organisatoriske og tekniske sider 
ved drift av skip, — ikke minst de holdningsskap-
ende faktorer omkring det daglige arbeid om
bord og i rederiet. Dette krever samarbeid til 
mange kanter, fors! og fremst med alle katego-
rier sjofolk. NSFI er sterkt motivert for ä spille 
en fremtredende rolle i dette samarbeidet om 
okt sikkerhet ombord. 

Den alt overveiende del av sikkerhetsforsk-
ningen på skipssektoren er finansiert via Sjøfarts
direktoratet. Ved NSFI ble det i 1976 gjennom
ført slike prosjekter for ca 2.5 mill.kroner. 

Idet vi viser til NSFIs egen årsberctning, vil vi 
i det etterfølgende omtale to av instituttets sik-
kerhetsprosjekter. Nodradio for redningsfarkos-
ter og utvikling av nytt redningssystem for skip. 

FORBEDRET NØDRADIO FOR REDNINGS-
FARKOSTER 

Etter gjennomgang av sjoforklaringer og saks-
dokumenter fra en rekke norske skipsforlis, 
kunne man konkludere med at i de fleste tilfeller 
der bærbart radioutstyr har vært benyttet i en 
redningsfarkost, har de utsendte radiosignalene 
ikke blitt oppfanget av andre skip eller kyststa-
sjoner. Realistiske prøver med bærbart radiout
styr i flater, har ytterligere bekreftet at eksister-
ende utstyr har alvorlige svakheter med hensyn 
til betjening, ytelse og pålitelighet. 

l'.i denne bakgrunn ut.irhndrt >|Ol.inwliirk 
toratel, I rledirektor.itet <>g NM-1 i Irllrwk.ip rt 
prosjektforslag med målsetting .1 uuikir [orhrd 
ret nodr.idioutstyr lur bruk i fl.ilrr "g lixltairr. 
Den forste provemodell lorel.t i l'!7t>. 

Nodradio-provemodell tilfredsstiller kravene til enkel 
betjening og tilrigging. 

Ikke bundel av gjcldende forskrifter for denne 
type radioutstyr 

Nødradioprosjektet og prosjektet for utvikling 
av et nytt redningssystem ble besluttet gjennom
ført som et felles-nordisk samarbeidsprosjekt. I 
prosjektets styringskomité er sjofartsmyndig-
hetene i de nordiske land representert. Sjøfarts
direktoratet star som oppdragsgiver og NSFI har 
ansvaret for prosjcktledelsen. Dessuten deltar 
Teledirektoratet i arbeidet. 

Nødradioprosjektet ble inndelt i 2 laser, og 
forste fase ble avsluttet i desember 1974. Basert 
på en omfattende vurdering av de tekniske 
muligheter innen feitene elektronikk, antenner 
og kraftforsyning, ble det i denne fase utarbeidet 
en foreløpig reknisk spesifikasjon for bærbart 
nødradioutstyr. 

Som en viktig prinsipiell avgjorelse ble det 
vedtatt at man ikke skulle fole seg bundet av 
gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter 
for bærbart radioutstyr. I arbeidet i forstc fase 
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deltok bedriftene Robertson Radio/Kongsberg 
Våpenfabrikk A/S, Norsk Tcrma A/S, lirodrene 
Tjosthcim A/S og Harangen X.' Co. 

Sclvc utviklingen av provcmodcllcr og proto
typer av utstyret ble lagt til annen fase i 
prosjektet. For disse oppgåver ble del innhentel 
anbud fra en rekke bedrifter i de nordiske land. 
Resultatet ble at Simrad A/S fikk i oppdrag å 
utvikle en radioenhet med kraftforsyning, og 
Brodr. Ijostheim A/S fikk i oppdrag å utvikle 
antennesystemet. Utviklingsarbeidet ble opp-
startet i mai 1975 og prosjektet er planlagt 
avsluttet sommeren 1977. 

Utstyrets primærfunksjon er alarmering på frc-
kvensene 2182 kHz og 8364 kHz 

Den rammespesifikasjon som ble utarbeidet de
finerer de viktigste krav som utstyret skal 
oppfylle. Alarmeringen ble definert å være ut
styrets primærfunksjon, samtidig som utstyret 
også skal tjene til lokalisering av nodstedtc. 

Det ble også besluttet å innebygge talesender 
og mottaker fordi talekommunikasjon kan være 
til stor nytte i enkelte situasjoner, f.eks. for å 
oppgi posisjon, for å rettlede skip og fly inncn-
for synsvidde, samt å motta viktige instruksjoner 
som legeveiledning. Valg av sendefrekvenser ble 
inngående diskutert. 

Internasjonalt vil 2182 kHz innen få år bli 
felles nodfrekvens for store og små skip, og 
denne frekvens ble derfor valgt som utstyrets 
hovedfrekvens. I tillegg ble det besluttet å dekke 
834 kHz fordi denne frekvens under mange 
forhold vil kunne gi bedre rekkevidde enn de 
ovrige frekvensalternativ. 

Kraftforsyningen er radiostasjonens hjerte 

Kraftforsyningen har avgjorende betydning for 
utstyrets ytelse. Eksisterende typer bærbart ra
dioutstyr har ikke innebygget batteri. Effekt til 
å drive utstyret blir levert av en hånddrevet 
generator som må sveives med jevn og korrekt 
hastighet for at utstyret skal fungere. Prover i 
redningsflåter viser at jevn sveiving er meget 

Nodradio. Arbeidsstilling i fliitc. 

vanskelig å gjennomfore, spesielt hvis værfor-
holdene er mindre gode. 

Det har derfor vært nodvendig a finne fram til 
et radikalt nytt kraftforsyningssystcm. 1 erkjcrm-
else av at de nodstedtc ikke alltid vil være i stand 
til å frembringc energi manuelt, ble det besluttet 
å ha innebygget batteri. Man har valgt å satse på 
et batteri av typen lithiumsvoveldioksyd, som 
gir samme ytelse som en ti ganger så tung 
blyakkumulator. 

Med en battcrivekt på ca. 2 kg vil utstyret få 
en driftstid på ca. 48 timer med 10 W senderef-
fekt. Man har valgt å satse på en manuell 
kraftforsyning i tillegg til et batteri, noe som vil 
gi folgende fordeler: 

• Større pålitelighet. Dersom det ene kraftfor-
syningssystemet svikter, vil det andre kunne 
benyttes. 

• Ubegrenset driftstid. Når batteriene er tom
me, kan den manuelle kraftforsyning be
nyttes. 

For å oppnå hoy Sendereffekt, samt unngå å 
sveive jevnt uten opphold, ble det besluttet å 
satse på et hydraulisk kraftforsyningssystcm der 
manuelt frembragt energi lagres. 
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Krönten av utstyret vil ha nummererte insiruk-
sjoner som foneller operatoren Ina han skal 
gjore. Ktter at antenne og jordledning er tilkop
let og utstyret slatt pa, begynner utstyret auto
matisk a sende ut alarm-, nod- og kjenningssig-
nalcr vekselvis pa 2182 kHz og 8:Hi4 kil/.. Om 
operatoren onsker å motta eller sende lalesig-
nåler, må han benytte hodesctt/mikrofon samt 
operere en vender. Straks denne vender slippes, 
vil imidlertid utstyres gjenoppta utsendelse av 
alarm-, nod- og kjenningssignaler på de 2 frc-
kvenser. 

1 tillegg til den sammenleggbare antenne som 
skal folge settet, ble det utviklet en spesiell 
antenne for bruk i livbåter. Resultatene hittil 
tyder på at begge antennetyper vil få hovere 
virkningsgrad enn eksisterende antenner. For ä 
få betjeningen av utstyret så enkel som mulig, 
har man helt fra starten forsøkt å unngå manuell 
antenneavstemning, som er en av de mest kom
pliserte innstillinger på eksisterende utstyr. 

Resultatene kan fore til reviderte spesifikasjoner 
for nødradioutstyr 

Arbeidet med provemodellen er godt igang, og 
laboratoric- og praktisk utprøving ble foretatt i 
løpet av 1976. Disse resultatene er lagt til grunn 
for reviderte spesifikasjoner for en prototyp som 
er under utvikling. Prosjektet er planlagt avslut-
tet sommeren 1977. 

NYTT REDNINGSSYSTEM FOR SKIP 

På oppdrag fra og i samarbeid med Sjøfartsdirek
toratet utfører Norges Skipsforskningsinstitutt 
et prosjekt for å finne fram til bedre rednings-
midler. Prosjektet er et nordisk samarbeidspro
sjekt, hvor styringskomiteen består av represen-
tanter fra de nordiske lands sjøfartsadministra-
sjoner. 

I arbeidet med utvikling av nye redningsmid-
ler har man i prosjektet kommet fram til at 
forskjellige utsettingsmetoder må kunne benyt-
tes, avhengig av forholdene under forskjellige nod-
situasjoner. Dette har fort til at man har satt som 

kr.i\ til liovedredmugsnn<llel al del -k.il kunne 
sjøsette". \e«l oppflylntng, veil mekanisk u.sei 
ting (Liring) og ved lull lall lia en sklih.iue 
(sliske) Ira boyder opp ul 2(1 metei. I tsetungs 
arrangementet skal pa en enkel ogellektiv mate 
muliggjøre disse alternative utseUiiigsmetiHler. 

Prosjektet ble startet opp sommeren \'M'\ 
med del mal a linne fram til lorbedringer ,i\ 
eksisterende redningsutstyr for seilende skip, oj> 
uavhengig av eksisterende regelverk linne fram 
til nye redningsmidler som er tilpasset moderne 
skip og aktuelle havarisituasjoner, samt a bedre 
beredskapen med hensyn til bruk av rednings-
midlene i nodsiluasjoner. Det eksisterende red-
ningssystem representert ved overdekket livbåt 
og falldaviter, innbcfattet foreslatte forbcdringcr 

Redningsfarkosten klar for utsetting fra 20 meters 
hovde. 
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ul 'illredsstdle kravene lnr a oppnå redning i en 
rekke nodsiluasjoner. Systemet har iniidlertid 
sin store begrensiiing i utsellingsmetoder som er 
a v h e n g a\ tid til radighet (ulsellingslasen rna 
avbrytes lor entring) og at skipet ikke slingrer 
lor t ine (pewlelvirkning). 

l'rohlemet var i Torste rekke a linne Irani til 
en sikrere utsettingsmetode. Redningslarkostens 
konstruksjon og plassering vil i stor grad være 
bestemt av den aktuelle utsettingsmetode. Det 
var derfor viktig a fastslå: 

• hvilke utscttingsprinsipper det kan va-re tek
nisk og praktisk mulig a anvende 

• i hvilkcn grad de forskjellige metoder kan 
tilfredsstille de krav som mä stilles til syste

met loi .1 uppiij redning undei |.irsk|cllige 
loihold. 

Stott il!tirtn^^niii[<ruili i!irnn<iini!ittl 

l'a bakgrunn a\ ha\aridata samlet \ed lyennom 
gang a\ el HOtalls skipsforlis, samt erlaringMiin 
samling ved sporreskjemaer utsendt til sjoin.inns-
skoler i nordiske lami, ble del i prosjektet -..ilt 
opp generelle brukerkra\ til redningsinidlene. 
Videre delinene man alle de forhold og silua-
sjoner som kan oppstå under forskjellige lorlis-
og havaritilleller og som setter spesielle kra\ til 
ulsettingsmetoden. Slike forhold kan v;ere slag
side, trim, skipet i sig, brann ombord, brann pa 

Redningsfarkostcn treffer vannflaten med en hastighet på ca. 70 km/t. 
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sjoen, grunt vann, gütig atmosfu-re, overhendig 
slingring og minimal lid til radighet. Xodsitua-
sjonor kan bestå av en kombinasjon av Here av 
disse forhold. 

Vurderinger av de krav til ulsellingssystemet 
som de forskjellige situasjoner forarsakct forte 
fram til situasjonsbestemte brukcrkrav. 

/ 'tvililing ni' redningsfare ost en 

Forut en generelle krav til cntrings- og overlev-
elsesmuligheter samt utstyr skulle redningsfar-
kosten oppfylle oppstilte krav til stabilitet, 
manovrering, sjodyklighet, etc. I tillegg setter 
utsettingsmetodene bestemte krav til farkosten, 
blant annet til styrke og utforming. Etter inngå-
ende modellprover med fallforsok og belast-
ningsmålinger ble det utarbeidet linjetegninger, 
spesifikasjoncr og arrangementtegninger for en 
farkost som skulle oppfylle alle oppstilte krav. 
En prototyp av denne farkost er bygget, innre-
det og utrustet ved båtbyggeriet Harding A/S, og 
den har gjennomgått omfattende utprovinger. 

umfallende proveprogram gjennomført 

• Fritt fall fra 20 meter med 35 grader sliske-
vinkel med farkosten ballastet tilsvarende 
halvbesetning plassert i forrc halvdel av far
kosten, halv besetning plassert i aktre halvdel 
av farkosten, full besetning og tom farkost. 

• 2 demonstrasjonsfall med henholdsvis 31 og 
30 personer ombord. 

• Fritt fall pä rett kjøl fra 4 meters høyde 
(kjol/vannfiale). 

• Stabilitets-, farts- og slepeprøver. 

F.t svensk firma har utviklet et polstringsmateri-
alc som oppfyller de krav til dempningsfaktor og 
fjærkonstant som resultatenc av tidligere utfort 
regnemaskinsimulering tilsa. Dette polstrings-
materiale er etterprovet ved praktisk simulering 
og malinger for det ble benyttet ved demonstra-
sjonsfallene. A/S Nor Davit har arbeidet med 
konstruksjon av utsettingsarrangementet som på 
det nærmcste må anses som ferdig. 

Hrilkr riMillnlir <r uppiuiilil' 

Resultat fra ile grundige u l | r o \ inger som rjen 
ferdig byggede prototypen har gjennomgått \iser 
at man har falt utviklet en redningsfarkost som 
vil oppfylle alle de krav som er stillel. Kl 
iKsetlingsarrangemem som gir muligheter for ut
setting av farkosten ved frit' fall og \ed liring 
eller eventuelt avflyting er konsil u m . Dermed 
er prosjektets hovedoppgaver lost og pa det 
nærmcslc ferdig utfort innenfor delte prosjek
tets ramme. 

(ijensluenile arbeid 

• Sjoprove med farkosten undei dårlige værfor
hold 

• F.tterberegning av det totale volum med opp-
driftsmidler 

• Utarbeide de endelige spesifikasjoner og teg-
ninger for farkosten. 

• Avslutning av konstruksjonsa-beid med utset
tingsarrangementet. 

• Sluttrapport 

I tillegg til det ovennevnte arueidet vil det være 
onskelig å etterprøve farkostens stabilitet i vann-
fylt stand ved praktiske forsok. Det er ogsä noen 
detaljer ved farkostens innredning og utstyr som 
bør endres og forbedres. Farkosten har kapasitet 
for opp til 37 personer og det prosjekterte 
redningssystem er beregnet for skipsstorrelser på 
ca. 10.000 t.dvv. og oppover. 

Prosjektets sluttresultater bor viderefores ved: 

• At man i samarbeid med ett eller flere rederier 
får bygget utsettingsutstyret og montert red-
ningssystemet ombord på et skip for videre 
utprovinger. 

• At det detaljprosjekteres en redningsfarkost 
og et utsettingssystem for mindre skip. 

• At det utarbeides rammespesifikasjoner for en 
enkel kapsel egnet for utsetting ved ettpunkts 
låring og avflyting. Kapselen skal være tilleggs
utstyr til hovedredningssystemet og erstatte 
rcdningsflåtcr. Det bor byggcs en prototyp av 
kapselen i samarbeid med en produsent. 
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SAMFERDSEL 

Komite for innenlands samferdsel 
Transportokonomisk institutt 
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KOMI IK IOK l.N.N KM.AN DS SAMIKRDSK1. 

FORMAL 
Komiteen utarbeider langtidsplaner og 
perspektivanalyser for NTNF innenfor 
aktivitetsområdet innenlands samferd
sel. Andre viktige oppgåver er å foreslå 
det årlige program for forskning- og 
utviklingsarbeid, prioritere mellom ut-
øvende forskningssteder og i nødven
dig utstrekning medvirke til oppbygg
ing av forskningskompetanse. 

MEDLEMMER 
Kystdirektør Ole Vatnan, formann 
Ass. tekn. direktør Arne J. Grotterod 
Statssekretær Eskild Jensen 
Direktør Egil Killi 
Adm. direktør Johan Nerdrum 
Professor Victor D. Normann* 
Professor Ragnvald Sagen 

* Inntil våren 1976 

Sekretær: 

Forskningssjef Dag Bjørnland 

Fra l.mai 1976: 
Forskningsleder Knut Østmoe 

ADRESSE 

Grenseveien 86, Oslo 6 
Telefon (02) 19 49 00. 

1 ranspnrl ri en axledel wiksinnhrt i sleik \ekst. 
Kt until li'.iuspoi'tlillititt lmli.ii til pni(lukv|i'MN 
vek»! gjennom arbeidsdeling oe, spesialisering, 
sann muligliel I'd ludiei lokalisering a\ hnsei 
iling et i . og som gir grunnlag luret K n e i e ind;-
vidtiell vellrrdsniva. 

Men ettersom transports irksomheten lorer 
med seg ulemper som den enkelte ikke k.m 
overskue totah irkningen ,i\ og p.i sikl inmirker 
pa bele det fysiske miljo, er del avgjorende a ha 
kjennskap til slike sammenhengei. Delte hetyr at 
det har blitt stadig vik tigere for samlerdsels-
forskningen a vri tyngden fra de enkelte trans-
portmidler og euer til deres samfunnsmessige 
betydning. Slike kunnskapcr gir bcdrede nnilig-
betcr for samfunnet til a innpasse og tilpasse 
samferdselen under de overordnede malsettinger 
for samfunnsutviklingen formen at tiltak innen 
transport også aktivt kan nyttes til a fremme m;J 
for samfunnet. 

Ved rulleringen av langtidsprogrammet i 1976 
ble arbcidsmiljoet innen transportsektoren fort 
inn i programmet. Med henimot 150 000 ansatte 
med til dels dårlige arbeidsforhold, blir dette et 
viktig område fremover for komiteen etter hvcrl 
som nier konkrete forskningsoppgaver blir klar
lagt. Med den gitte lavc planleggingsrammen er 
det imidlertid et problem for komiteen å få til 
en effektiv frcmdrift av lopende prosjekter, 
samtidig som det er påtrcngende behov for å 
starte nye prosjekter. Dette programmet er enda 
alvorligere som folge av at bevilgningenc til 
komiteen stort sett har stagnert siden 1974 i 
faste priser. 

Komiteen hadde 5,7 og 6,2 mill. kroner som 
lav og hov planleggingsramme for 1977 i 1976-
priscr, mens komiteen i 1976 hadde el bevilg-
ningsnivå på ri,55 mill. kroner. For 1977 er komi
teen gitt en bevilgning på 6,04 mill. kroner. Av 
dette lordeles 5,5 mill. kroner til Transportoko-
nomisk institutt. 

Ved siden av Transportokonomisk institutt 
ble det i 1976 fordelt midier fra komiteen til 
Norges tekniske hogskole, Distriktshøgskolen i 
Nordland og Distriktshøgskolen i Rogaland. Det 
lises til egen berelning fra Transportokonomisk 
institutt. Komiteen har tatt initiativ til prosjekt 
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\ed distriklshogskoler i tilknylning 111 de under
visningsoppgåver disse har og for al disse nye 
læresteder skal kunne virke som kanaler for a fa 
lau i bruk forskningsrcsullatcr i storre utstrek
ning. 

De slorstc prosjektenc for komiteen ved XIII 
har i 1976 omhandlct: 

Ktinksjonshemmede i trafikken 
Samordnci varetransport (også ved TOI) 

- Sloy Ira vegtrafikk, studier av bl.a. nytten av 
skjermingstiltak pa lydforplantning 

— trafikkbercgningsmetodikk 

Ved distriktshogskolene har det vært arbeidet 
med en samfunnsokonomisk studie av et ferje
samband i Nordland og en kartlegging av mate
rialadministrative forhold ved bedrifter i Roga
land. Denne analysen tar sikte pa a utvikle 
organisasjonsformer for samordning av trans-
portbehovrne til selvstendige bedrifter. I det 
folgende er det sett noe nærmcrc på et av 
prosjektenc det har vært arbeidet med ved XII I . 

TRANSPORT AV 1'UNKSJONSHEM.UEDE 

1 takt med den meget hoyc mobilitet storste 
delen av befolkningen får gjennom tilgang på 
egen bil, dess mcr fremtrcdendc blir de mindre 
gode transpoi Lmulighetcne for de uforc. Dels har 
det i prosjektet blitt vurdert i hvilkcn grad den 
ordinære kollektivtransport k-m nyttes av uforc 
og hvordan den kan tilpasses de ufores forutset-
ninger. Dels har det blitt sett på særskilt 
uforetraiisport dvs. befordring av personer som 
ikke kan nytte ordinær kollektiv Iransport. 

Gjennom datainnsamling fra 17 norske og 3 
svenske steder med etablerte uforetransporttil-
bud er det vunnet erfaringer om hvordan ulike 
ordninger virker. Dette kan gi grunnlag for 
sentralt gitte retningslinjer for igangsetting av 
hensiktsmessige tilbud. Det må skaffes oversikt 
over det lokale behovet for slike tilbud, kost
nader og hvordan de skal dekkes, samt tekniske 
og organisatoriske losninger. Ettersom en står 
overfor svært ulike funksjonshandikap er det 
nodvendig eksempelvis å skaffe oversikt over 
andcl rullestoltilfcller. 

rforetranspoiuilhudel eksisteret bare i el 
fatall steder her i l.uulel og '. !• .vedsak basert pa 
frivillig innsats Ira Xorgcs Rode kors ug Norsk 
Folkehjelp. Andelen av befolkningen pa stedei 
som er ix»//;/<'»'<' brukere av disse lilbudene, er 
omkring 0,.">".'. a\ befolkningen. I Sverige har L.'">0 
av iall L'7K kommuncr offentlig organiser! u 
iorclransporl hvor 1,7".'. av befolkningen er 
godkjente brukere. Reiseomfanget i Sverige lig
ger pa årsbasis pa henimol -10 reiser pr. bruker, 
mens del pa de steder hvor et lilbud i del hele 
finnes i Norgc, ligger pa 10 20. Reiseomfanget 
er saledes lite, men vil likevel vanskelig kunne 
dekkes pa annen mate og representerer derfor et 
sosialt sett viktig reisebehov. Kostnadene ved et 
uforetransporuilbud basert pa lonnct personell 
ved de meget begrensete tilbud som ble kartlagt 
her i landet, la i 1974 pa kr 2.- til kr (>,">0 pr. 
innbyggcr i kommunen. I Sverige lå kostnadene 
til sammenligning pa kr 10.70 pr. innbyggcr. Sett 
i forhold til de totale tilskudd til transportvirk-
somhet vil det være sporsmål om relativt sma 
belop for å skaffe de uforc et organisert minstc-
tilbud. På grunnlag av kartleggingsfasen er det i 
prosjektet gått videre og sett på behovet for 
viderc utbygging av uforetransporttjenesten og 
de kostnader den vil være forbundet med. Et 
særlig viktig punkt i denne sammenheng er 
muligheten for å integrere de utore i arbeidslivet 
gjennom et bedrct transporttilbud. 



I R A N S m k T O K O N O M I S K i N S T I i 1 1 1 

FORMAL 

— Fremme forskning og undervisning 
innen transportøkonomi og sam
ferdsel, dels ved eget arbeid, dels 
ved å virke for en koordinering av 
vhksomheten på dette område mel
lom vitenskapelige institusjoner, 
den offentlige forvaltning og det 
private næringsliv, samt ved utvik
ling av nordisk og internasjonalt 
samarbeid. 

— Å arbeide for at resul'.atene av 
forskningen blir gjort kjtnt og ut-
nyttet i samfunnet, blant annet ved 
opplysningsvirksomhet og ved å ta 
oppdrag for sentrale og lokale myn-
digheter, næringslivet og andre. 
Oppdragene bør dessuten være av 
en slik art at de supplerer institut
tets forskningsvirksomhet. 

— Bidra til medarbeidernes faglige ut
vikling og dyktiggjøre dem for inn
sats innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Jernbanedirektør Robert F. Norden, 
formann 
Ass.teknisk direktør Arne J . Grotterød 
Statssekretær Eskild Jensen 
Direktør Egil Killi 
Adm.direktør Johan Nerdrum 

Fra 1.1.1977: 

Jernbanedirektør Robert F. Norden, 
formann 
Ass.teknisk direktør Arne J . Grotterød 
Direktør Egil Killi 
Ekspedisjonssjef Tore Kindt 
Adm.direktør Johan Nerdrum 
Bokholder Gunhild Evensen 
Sivilingeniør Christian Joys 

TØI utgir egen årsberetning som kan 
fås ved henvendelse Hl instituttet 

DET Vil ENSKAPELIGL RAD 
Professor Ragnvald Sagen, formann 
Dosent Kåre Edvardsen 
Professor Stian Erichsen 
Professor Hallstein Myklebost 
Professor Rasmus Nordal 
Førsteamanuensis Totodd Strand 
Professor Arnljot Strømme Svendsen 
Professor Gudmund Syrrist 

DAGLIG LEDELSE 

Instituttsjef Karsten Krogsæter 
Økonomisjef Ole M. Drangsholt 
Forskningssjef Dag Bjomland 
Oppdragssjef Olav Grimsbo 
Forskningsleder Knut Østmoe 

AVDELINGSLEDELSE 

Transportøkonomi: 
Cand.oecon Knut Østmoe 
Område analyse: 
Cand.real. Sverre Strand 
Transport teknikk: 
Sivilingeniør Per Helge Virum 
Veg- og trafikkteknikk: 
Sivilingeniør Henning Lauridsen 
Trafikksikkerhet: 
Cand.psychol. Trond Pedersen 

ØKONOMI 

Utgifter 13,4 mill.kr 
NTNF-bevilgning 4,9 mill.kr 
Inntekter 8,7 mill.kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 59 
Ingeniører 3 
Annet personale 31 

I alt '. . . 93 

ADRESSE 

Grenseveien 86, Oslo 6 
Tlf.: (02) 19 49 00 



GJKNNOMKORINC; 

Transportokonomisk institutt (TOI) har en tre
delt formålsparagraf. Instituttet skal fremme 
forskning og undervisning i transportokonomi og 
samferdsel, arbeide ior at resultatene av forsk-
ningen blir anvendt og bidra til medarbeidemes 
faglige utvikling. 

faglig utvikling 

Mälrettet faglig utvikling <tv nye mcdarbcidcrc 
foregår gjennom et flere ukcrs innforingskurs i 
samfcrdselens problemstillinger. Dette kurset er 
også dpent for andre. For eldre medarbeidere 
tilbyr instituttet prosjektlederkurs i egen regi og 
midier til spesiell etterutdanning. For andre enn 
instituttets medarbeidere bevilger Samferdsels
departementet og instituttet i fellesskap midier 
til spesialopplæring i transportfag. Stipendiat-
tallet varierer mellom 3 og 5 i året. 

Spredning av forskningsresultater 

Spredning av forskningsresultatene skjer gjen
nom rapporter ogartikler, medvirkning i nasjonal 
og internasjonal dokumentasjonstjeneste m.v. 
Instituttet har nå gjennomført omleggingen av 

sin rapportvirksomhel. Rapporteur er gort mei 
leservennligc ved al Hingt tilgjengelig \tnfl giv ut 
i sxrskille arbeidsdokumentet. Uappurllengdene 
er derved skaret vesentlig ned. 'orskningsresul 
later som har interesse Ior en wd leserkrels, 
sam men I at les i spesielle teinaserier. en i wg- og 
trafikkplanlegging og en i nier generell samferd
selsplanlegging. 

I l 07f) utga instituttet li.i rapporter med et 
gjennomsnittlig sidetall pa (il. 1 l!)7(i ble del 
ulgit: ;if) rapporter, og det gjennomsnittlige 
sidelallet var skaret ned til A.i. Gjennom spesial-
tidsskriftet Samlerdsel-Uansporl sum kommer ul 
med el man« Hig opplag pa vel .'5 OUO, nar 
instituttet en stor leserkrets. 

Instituttet yter en umfallende opplysnings-
tjeneste gjennom sitt spesialbibliotek for sam
ferdsel. Ved utgangen av 1976 var alle biblio
tekets boker registrert etter POI.YDOC-syste-
met, som er et KDB-basert system for lagring eg 
gjenfinning av litteratur. 

Forskning og oppdragsvirksomhet 

For tiden skjer betydelige endringer i holdninger 
og omprioritering av verdier i samfunnet. Oe 
negative sidene ved samferdsel er blitt ioynefall-

Instiluttets nye lokaler i Grenseveien 86, Oslo 6. 
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ende. Delte krever nier dyptgaende innsikt i 
samferdselen* virkemåter og i konsekvensene for 
samfunnet. Wanleggingsmetoder som visle seg 
effektive for bare få ar siden, kan lia Ulen 
gjennomslagskraft i dag. 1'tfordringene til insti
tuttet er derfor store, og det er ulfonnel 
folgende spissprogrammer som skal mote ulford-
•: -gene: 

— langtidslinjcr i norsk samferdsel 
— transportsystem og teUstedsutvikling 
— transportavvikling i utkantstrok 
— arbeidsmiljo i transport. 

De to forste spissprogrammene gis særskilt om
tale. Deler av det tredje programmet ble omtalt i 
forrige årsberetning. Del fjerde spissprogrammet 
er sävidt tatt opp. Ut over spissprogrammene 
som vil lope over flere är, har instituttet en 
rekke andre viktige arbeidsområder. To slike vil 
bli omtalt. Det cne er et omfattende arbeid med 
ä utvikle modeller som belyser transportmon-
sterets interregionale utvikling. Den andre opp
gåver, er instituttets mangeårige medvirkning i 
arbeidet med ä lage retningslinjer for vegbygging. 

Gjennom flere år har instituttets oppdragsan
de! vært stigende. Instituttet har tilpasset seg 
denne situasjonen og soker i stadig storre ut
strekning å utarbeide oppdragsplaner i samarbeid 
med dr store oppdragsgivere. 

EANGTIDSUNJER I NORSK SAMEERDSEE 

I dag foreligger ingen bred fremst illing og ana
lyse av den innbyrdes påvirkning sumfunn-trans-
port. Det skorter også betydelig på kunnskap om 
hvilkc analysemetoder som er mest fruktbare 
ved disse problemstillingene. Instituttet har tatt 
opp denne utfordringen i et omfattende arbeid 
som går i tre retninger. 

Fremtidsstudiemetodcnes vclegnethet er ana
lysert. Slike metoder spenner over et vidt felt fra 
enkel trendforlengelse og scenario-skriving til 
store makroøkonomiske og systemdynamiske 
modeller. Kunnskapcne fra denne delen er verdi
fulle ved den andre hovedoppgaven som er 
analyse av samfcrdselens utvikling siden 1800. 
Analysen stimmen fat les i en bokserie pä 4 bind. 

Din forste boken som dekkei .urne IMKMSVI 
er allende utgitt. Den sisle huken v il oml.itle 
perspektivanalysen semi loper Ir.im til del tievie 
hundreåret. Denne boken pl.inlegyes utgin i 
1979 1980. Di, tredje arbeidet ei aiialv se av de 
teknologiske valgmuligheler i samferdsel og er en 
nodvendig lorulseining i arbeidet med perspek
tivanalysen. Nirrlransport, trafikkteknikk, per 
sc.itransport over lengre a\slander og godstrans
port studeres sa'iskill. Delli-leknikk er et sen
tralt hjelpemiddel i disse analysene. Denne tek
nikken forutsetter medvirkning Ira ekspener, og 
oppslutningen er overraskende sti.r. Vi har en 
oppslutningsprosent pa 70 SO som erlangt nier 
enn vanlig. Halvparten av delfianalysene avslut
tes i 1977, resten i 1978. 

TRANSPORTSYSTEM OG TKTI S I EDSf 1-
VIKI.ING 

Instituttets arbeid har i de siste par årene i slor 
utstrekning vien knyt lei til del offentlige utvalg 
for vegplanlegging i teitstedene (Norsk Vegplan 
II). Arbeidet ble avslutte! i 197(5 og utvalgets 
innstilling avgitt i 1977. Instituttet har hatt en 
representant i sehe ulvalget og til tider fire 
medarbeidere i hovedsekretariatel. Dertil har 

<latlalc i Manda l . 
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instituttet gjennomfon mange uiiedningvipp 
gaver lor ulvalgc). I i.tfikkulykkosiuiasjonen, 
Iransporiulgifter OR do institusjonelle forholdetic 
i van tettsteder er analysen. Mot slutten av 
utvalgsarbcidel Mo spesiell kollektiv trafikken og 
vegtrafikkstøy i sentrum for oppmerksomhetcn. 

Spesielle modellsludier har biitl gjennomført 
for a belyse kollektivtrafikkens situasjon i telt-
stedene. Kn av studiene viser at det kan varre 
samfunnsokonomisk lonnsomt a prioritere kol
lektivtrafikken fremfor ä investere i nye vegan
legg seiv om driftstilskuddet må okes. Kn annen 
studie viser at en kombinasjon av buss- og 
drosjebetjening kan være el aktuelt kollektiv [il
bud i mindre byer. 

Instituttet har gjennomfort en oppsummering 
av støysituasjonen i de 81 tettstedene som er 
med i Norsk Vegplan II. Henimot 20% av 
beboerne er stoyutsatte, men analysen viser at 
de mest nærliggende stoyreduserende tiltak kan 
bringe andelen stoyutsatte ned til bare 3%. 
Kostnadene for gjennomforingen av de aktuelle 
tiltakene er beregnet til omtrent 800 mill.kroner. 

Instituttet har påbegynt arbeidet med å lage 
bedre retningslinjer for trafikklosninger i om
råder som allerede er utbygd. Både direkte og 
indirekte virkninger av aktuelle trafikklosninger 
studeres. De indirekte virkningene omfatter mil
jøforhold, trafikksikkerhet såvcl som sosiale og 
okonomiske forhold. Studieområder i Gol, Odda 
og i Trondheim er valgt ut og konsekvensene av 
trafikkomlegninger følges over flere år. På denne 
måten håper instituttet å kunne komme på spor 
av langtidsvirkningene. 

TRANSPORTETTERSPØRSEL 

Etterspørselen etter transport fordelt på trans
portmidier avhenger av mange forhold som det 
er viktig å kjenne til. Offentlige myndighetcr vil 
derved få bedre grunnlag til å sette inn de mest 
effektive virkemidlene for å nå gitte mål. Trans
portørene trenger denne kunnskapen for å be
dømme etterspørselens framtidige størrelse og 
sammensetning. 

Instituttet har i noen år arbeidet med å 
utvikle en modell som sokcr å forklare trans

poner mellom omr.uli'1 i \n ty i i ot | K i v i m u u t 
er etterspørselen loruts.itt avhengig av innteki. 
billettpriser p.i alle ti.iiisporlmidler. ieisi-|nl< t ug 
hyppiglicier. I modellen sis loialu.ihkken |i,i < n 

rekning i iilknvming til li.ilikken inni hviit 
enkel) transportmiddel. Hcregmngem VIMI .il 
reiseom langet ei ganske lolsomt oveiloi imi 
ringer b.ide i priser og itisctidci, men .il IOIMHII 
heten avlok n.n iiansporlmullets inaiketlvimUl 
okle. Kn prisoking p.i I".', p.i et transportmiddel 
vil i.eks. gi en nedgang i rciscmengden med 
transportmidlet pa mellom 0,8 og I, j " . ' . . 

l>en samme modellen er med visse modrfika 
sjoner også anvendt for godstransport. 1 gods-
transporlmarkedet er det imidlcrlid systematiske 
forskjcller i godsonitangels fordeling pa trans-
portmidlene som modellen ikke kan forklare 
alene ved forskjcller i transportpris eller trans
porttid. Andre kvalileter ved tnuisponmidlenes 
tilbud må være medvirkende forklaring. Slike 
forhold undersøkes na ved institutte!. 1 alminne-
lighet kan vi si at pris- og tidsfolsomheten for 
godstransporter er lavere enn for persontrans
port er. 

Resultater Ira arbeidet med persontrans
portmodellen er brukt i den reviderte framskriv-
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mugen ax (Klu-oini.idcls flytrafikk. Denne I rani • 
vkn\tungen tilarbeidet instituttet i hegviinclscn 
av I97(i pa oppdrag Ira Samferdselsdeparte
mentet. 1-ram.skri» iiingen viser den ventede ul-
\iklingen for bade inncnlands og ulentands 
rutetrafikk, saml chartertrafikken luer for seg. 
I rafikktallene blir noe lasere enn tidligere Irani-
skrivninger hor gitt. 

KKTNINGSI.INJKR KOR VKGUVGG1XG 

Instiiuiici bar na i 15 ar v;ert engasjert som 
sekretær for Vegnormalkomiteen. Komiteens 
mandat har varrt å utarbeide og revidere nor
maler for anlegg av veger. Arbeidet har således 
hjemmel i Veglovens § 13, og komiteen er 
oppnevnt i statsråd i 1961. De normaler som 
utgis, ligger innenfor rammen av de forskrifter 

Veganlegg etter moderne prinsipper. 

Samferdselsdepartementet tirkket tipp lnr »cv 
"yggiiigcn. 

\ \ departementet ei kummen palast a ta 
spesielle liensyn til tralikksikkeiliet ug iiampori 
okonomi. De torste normaler sum ble utgitt t 
I9(>!i, la opp til en vegstandard sorti har i.rrt 
vanskelig a folge <>(>(). Kl slori arbeid l»nt-gai 
derfor na loi a justere standarden ul det 
bevilgningsnivaet Stortinget legger opp til. Kl 
viktig sporsmal er lur om del skal bvgges la kn» 
gode, brede veger eller bygges (lere km av noe 
smalerc »eg. Vegn il orm i ngen pavirkc-, ngN.i 
sterkl av koslnadsendringer for de forskjellige 
arbeidsprosessen automatisering i anicggsdrilu-n. 
vedlikehold etc. Kndringer er også pakrevd fordi 
kunnskapsnivået oker og fordi databehandling 
gjor det mulig a benytte met noyaklige utform-
ingsmeloder. Ikke minst må det forelas lopende 
endringcr i takt med samfunnets krav. 

Vegnormalkomiteen har nå utgitt fire bind: 
Geometrisk utforming, Trafikkavvikling, Veg
bygging og GatcnormaJer. Med unntak av Vcg-
bygging har sekretariatet utarbeidet alle hindene 
med hjelp av spesielt oppnevnte utvalg. Vegbvg-
ging er utforme» av Statens veglaboralorium. I 
de forste årene var sekretariatet hovedansvarlig 
for arbeidet og anvendte kun i liten grad hjelp 
utenfra. Nå drives imidlertid arbeidet gjennom 
fagutvalg og sekretariatet utforer spesielle ut-
redninger i tillegg til selve normalutformingen. 1 
alt er 10 slike utvalg i arbeid. For tiden foregår 
både omfattende revisjon, utdypning og utvid-
else av innholdet i vegnormalene. 
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BYGG- OG 
ANLEGGSVIRKSOMHET 

Komite for bygg- og anleggsteknisk 
forskniug 

Norges byggforskningsinstitutt 
Norges geolekniske institutt 
Institutt for fjellsprengningsteknikk 
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KOMIIK KOR B Y G G - O G AN1.KGGSTKKNISK 

F O R S K M N G 

FORMAL 

Komite for bygg- og anleggsteknisk 
forskning er en rådgivcnde komite for 
NTNF. I dens mandat ligger blant 
annet å trekke opp retningslinjer — og 
å koordinere forskning av interesse for 
bygg- og anleggsvirksomheten, og virke 
for at resultatene for forsknings- og 
utviklingsarbeider i inn- og utland blir 
kjent og utnyttet. 

MEDLEMMER 

Adm. direktør Jacob Skau-Jacobsen, 
formann (til 3 '.12.76) 
Rådmann Asbjørn Austvik 
Sjefsarkitekt Odvar Hedlund 
Direktør Håvard Berge 
Sivilingeniør Arne R. Reinertsen 
Forbundsformann Rasmus Solend 
Arkitekt Rolf Ramm Østgaard 

Fra 1.1.1977: 
Ny formann: 

Arkitekt Rolf Ramm Østgaard 
Nytt medlem: 

Sivilingeniør Erik Bye Kjeldstad 

Sekretær: 

Sivilingeniør Jan F. Reymert 

ADRESSE 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

litnhft II "C tiktu th t\*t*nfii'i^ 

Okmngrii i loi \ l . in\massen l u l i n r ^ i r m k .11 SM 

c.i i ti";.. 
Spesiell val oknmgen slor lor prosjcktri i 

industriell regi, med IX"!,. l o i denne gmpprns 
vedkommende var del ingen okuiug lia !'>?( til 
7") og del ble i den anledning i lorhtndeUe med 
19".Vhudsjeliei tiltalt bekymring over lni lx. ldel 
og nov ni al man overveie! visse tillak lnr a bedre 
situasjonen. Del • "ker som om ti l lakene bar 
ball virkning og Komi leen bar med lillredshel 
morkel seg okningen pa dette punkt. Det er 
fortsatt Komiteens oppfatning ai lorskntngsakii-
vi ieten i bransjen generelt er liten. 

Det var fort satt grunn lii a (ro al stagnasjonen 
i forskningsbcvilgningene for bygg- og anlegg i 
de senere ar, forer til al endel prosjektideer ikke 
konkrctiseres i soknader, fordi sjansene bedom-
mes som forholdsvis sma og man finner det lite 
hensiktsmessig a legge det nodvendige arbeid i a 
bearbeide et prosjekt. 

1 likhet med situasjonen de siste ar, har den 
trange budsjettramme gjort det nodvendig a 
prioritere fortset telsen av allerede igangværende 
virksomhet og a bidra til al prosjekt kan 
avsluttes etter planen, frem for igangseltelse av 
nye prosjekt. 

l iudsjettlbrdelingen for enkeltprosjektcr (ekskl. 
instituttbevilninger) for 1976. 

Antall Bevilget i 
Fagområde prosjekter 1 000 kr 

Planforsk i byggene 1 125 

Frost i jord, fundament, fjell-
sprengningsteknikk 9 1 144 

Vassdrag, vann, kloakk, hav 4 722 

Materiallære, kjemi, fysikk 4 320 

Konstruksjon, belastning 13 1 950 
Installasjonsteknikk, energi

økonomisering 5 1 100 
Akustikk 3 500 
Forvaltning 1 100 

Produksjonsteknikk og bygge
prosessen 13 1 450 

Diverse 1 19 
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Sum n o n i i lortigr ,ir>l>rrrtniug, lorel.i den 
nv c peispeklivanalvse for aktivitetsområde! i 

Ort lur V;»TI rn lorholdsvis slor etterspørsel 
euer perspekt i«analysen Ira organisasjoner, nxr-
ingsliv m.v. og Komileen regner med at det 
etterliver! vil bli tatl initiativ til forskningspro-
sjekter ut Ira intensjonene i perspektivanalysen. 

XTXF-instilutteiw 

Som tidligere har spesialinstituttene egne kapil-
ler i denne årsberetning. 

Generelt skal nevnes at det ikke var mulig pa 
langt nær ä folge opp de planer som instituttene 
fremla, og bevilgningen muliggjorde ingen veksl 
av forskningsaktivitctene innen Norges geotek-
niske institutt og Institutt for fjcllsprengnings-
teknikk. 

Komiteen fant dog å ville anbefale en for
holdsvis svak vekst innen Norges byggforsknings
institutt, da det syntes å være pa det rene at den 
vanskelige bevilgningssituasjon kunne fore til tap 
av kompetente medarbeidere og eventuelt re-
krutteringsproblemer. 

I det folgende er gitt kommentar til enkelte 
viktige områder utenom N TNF-instituttenes 
virksomliet: 

Kontinentalsokkelen 

Komiteen har fortsatt gitt hoy proritet til bygg-
og an!.?ggsteknisk forskning vedrorende konti
nentalsokkelen. 

Hovedaktiviteten er konsentrert i folgende: 

— Industriprosjcktet MARBET, hvor entrepre-
norgruppen Norwegian Contractors samarbei
der på 50/50-basis med NTNF om et betyde
lig forsknings- og utviklingsprosjekt som i alt 
vesentlig foregår ved Forskningsinstituttet for 
Cement og Betong ved NTH (FCB). 

— Dertil har FCB en betydelig egen virksomliet 
på området, med NTNF-støtte. 

W d Vassdrags oj» luvnel.ilMir.iiottet \ rd \ I H 
p.ig.ir også N 1 Nr Imansirri [orsknmg i Ixrtv 
delin omlang, \ .-tiuvrrmir litkalri«.>|..n ved 
marine konslrukijoner, driftkieltet li.i liolcrr 
e l t . 

. \rhenl\mil)0 ''.v.iyj ".(.' >"il>'Ki! 

KomiK'en ha. arbeidet med planer innen dene 
området i flere ar, men har forst i 1976 fan 
arbeidet igang for alvor. Kt vesentlig bidrag lii 
den nye situasjon er en avtUe med Norsk 
lSygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Ar-
beidsmandsforbund og Kntreprenorenes l.ands-
sammcnslutning, hvorunder disse organisasjoner 
patar seg et ansvar for prosjektet og "tpeker 
reprcsentanter til Styringsgiuppen. 

Det er sluttet en avtale med Norges byggforsk
ningsinstitutt om sckretariatsordning og det 
planlegges nå en betydelig aktivitet i de kom
mende år. 

Som en forelopig delaktivitet, har Komiteen 
tatt initiativet til undersokelser av miljofaktorer 
ved tunnelsprengning, og har engasjert Forsk-
ningslaboratoriene ved Institutt for gruvedrift, 
NTH, til å utfore disse undersokelser. De fore-
lopige resultater peker i retning av et felles 
prosjekt med utforende private og offentlige 
organer, med sikte på å finne fram til arbeidstek
nikk og hjelpemidler som kan bedre forholdene. 

Komiteen har valgt å begrense Arbeidsmiljo-
prosjektct til å omfatte det fysiske arbcidsmiljo i 
første omgang. 

En ergioko norn iscring 

Komiteens Utvalg for energiøkonomisering bear-
beider dette felt og vurderer og prioriterer de 
innkomne forslag i henhold til den overordncde 
prioritering som Utvalget har satt opp. 

Utvalget har i løpet av året bearbeidet de mer 
langsiktige planer for virksomheten innen l't-
valgets arbeidsområde, og har ved arets utgang 
en plan klar. 

Til tross for at encrgiøkonomiserinr; er et høyt 
prioritert område innen NTNF, hvilket er frem-
hevet ved en rekke anledninger, er det en 
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forholdsvis beskjeden tilgang av nye prosjekt-
ideer innen området. 

Virksomhelen innen energiøkonomisering er 
s;erlig knyltet «il prosjektet "l.avcnergibygnin-
ger" ved SINTEF avd. 62, prosjektet "Bygnin
gen, klimaet og klimaanlegget" ved Institutt for 
VVS, NTH, og endelig til prosjektet "Samspillet 
olje-cl i energiforsyningen", som er et samar
beidsprosjekt med flere deltakcrc og med EFI 
som utforende organ. 

Kommunalteknikk 

Som et ledd i arbeidet med å skaffe en oversikt 
over aktuelt FoU-behov på en rekke omrader, 
har Komiteen i 197C tatt initiativet til en 
utredning av FoU-behovet innen kommunaltek
nikk — spesielt den delen av kommunalteknik
ken som har betydning for BA-sektoren. 

Det er nedsatt et utvalg i samarbeid med 
Norske kommuners Sentralforbund, med deltak-
ere fra kommunale tekniske etater i kommuner 
av forskjellig størrelsesorden. Utvalget har en 
sekretærordning i samarbeid med Statens tekno
logiske institutt. 

Komiteen regner med at utredningen vil resul
tere i forslag om en del aktiviteter, som blant 
annet vil bringe den tekniske organisasjon i 
kommunene i bedre inngrep med Komiteens 
virksomhet for ovrig. 

l.edningsnett 

Komiteen har i 1976 tatt initiativet til å etablere 
et prosjekt vedrørende ledningsnett for transport 
av vann. 

Bakgrunnen for prosjektet er det etter norske 
forhold betydelige investeringsbehov i offentlig 
og privat ledningsnett i årene fremover, som 
blant annet er klarlagt gjennom Stortingsmelding 
nr. 107 om Norges vannressurser. Det er videre 
på det rene at det foreligger behov for en 
betydelig forskningsinnsats innen området, for å 
sikre både at miljøkravene ivaretas og at de 
fremtidige investeringer og driftsutgifter blir 
minimalisert. 

Komiteen har avholdt en kontaktkonferanse i 

forbindelse meil ulre>.iungspt.tiirnr ,«R k.'iiM.i 
terer bred oppslutning om pnisjektulrrn 

Institutt for Vassbygging, v prolr.sor I rrje 
Simensen, har påtatt seg ei iorptosjekt og 
rapporten Ira dette foreligger omkring .trsskiltrt 
1976/77. 

Komiteen har klart uttalt ,it den \il gi dette 
prosjekt hov prioritet i 1977 og\id<re Ireinnxer. 

Hranntt'knisk fonknhtg 

Komiteen har også pa dette området talt skini 
til å skaffe seg en oversikt over det am.me 
forskningsbchov innen området. Kn utrednings
gruppe er i virksomhet og har blant annet som et 
ledd i sitt arbeid arrangert en konferanse om 
Anvendt brannteknisk forskning og samfunns
økonomi. Gjennom denne konferanse kom det 
fram nyttige syrspunkter på utredningsarbeidet. 

Komiteen regner med at den planlagte utred
ning vil foreligge i [opet av 1977. 

Frost i jord 

Frost i jord prosjektet ble avsluttet ved utgangen 
av 1976. Prosjektet har gått over årene 1970- 7"> 
med en samlet ressursinnsats på ca 14.5 mill. 
kroner og en samlet arbeidsinnsats på noe over 
100 årsverk. NTNF og Vegdirektoratet har finan
siert og koordinert forskingsinnsatsen via Styr-
ingsutvalget. 

F'rost i jord prosjektet har frembrakt en 
betydelig viten både av praktisk og teoretisk art. 
For å samle endel av dette, er det i 1976 utarbei
det en lærebok på 400 sider. Boken skal tjene 
som oppslagsverk for løsning av praktiske pro
blemer i forbindelse med frostsikring av vei, 
kulvert, jernbane, småhus og ledninger. Boken 
henvender seg til byggherrer, konsulenter, entre-
prenører, kommunale og statlige etater, tek
niske skoler m.v. og er allerede for utgivelscn 
primo 1977 imøtcsett med stor interesse. Boken 
blir trykket i 3 000 eksemplarer. 

Videre har man i 1976 arrangert 4 kurs med 
totalt ca 220 deltakere, for å bringe prosjekt-
resultåtene videre. 

Den offisielle avslutning av prosjektet vil finne 
sted i februar 1977. 
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Informasjon 

Komiteen har i lopct av 1976 (alt opp lii 
drofielsc den informasjonsplikt som Komiteen 
er pålagt gjennom sitt mandat, ved ä sorge for al 
"forskningens resultater blir gjort kjent og an
vendt i na-rings- og samfunnslivet". 

Komiteen har tatt sikte på en forholdsvis 
omfattendc utredning av både mal og virkemid

lar i inlorm.isjonsvirksoinlicun, mrd iprMrll 
veki pa informasjon fra de direkte ImaiiMrrtc 
prosjekter. Arkitekt lijumr llcgdal \ei\ Sm\>r\ 
byggforskningsinstitutt skal sta for Mireditingv 
arbeidet, i nært samarbeid med Komiteen. 

Komiteen har lalt sikte på at det i I*»77 skal 
etablercs noen provcprosjekter for a ha bedre 
grunnlag for en vurdering a\ det fremiidige 
informasjonsarbeid. 
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NORGKS UV(i(;U)RSKMN(iSI\Sim II 

FORMAL 

1 samråd med Komite for bygg- og 
anleggsleknisk forskning z bidra til d 
klarlegge hvilke forsknings- og utvik
lingsbehov som kny*' *r seg til bygg- og 
anleggsvirksomhetcn i Norge. 
Bidra til å dekke disse behovene ved å: 
— prioritere og gjennomføre forsk

nings- og utviklingsarbeid, 
— fremme og delta i samarbeid om 

forskning og utvikling med bedrif
ter innen området, andre forsk-
ningsinstitutter samt private og of
fentlige institusjoner for øvrig, 

— påta seg forsknings- og utviklings
oppdrag fra offentlige og private 
oppdragsgivere. 

Holde seg orientert om norsk og uten-
landsk forsknings- og utviklingsarbeid, 
og bidra til at resullatene gjøres kjent 
og blir nyttiggjort i samfunnet. 
Bidra til medarbeidernes faglige utvik
ling og dyktiggjøre dem for innsats 
innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Sivilingeniør Bjørn Meland, formann 
Professor Hans Granum 
Direktør Odd Isaksen 
Sivilingeniør Einar Skjørten 
Byråsjef Bjørn Aakre 

Fra 1.1.77: 

Ansattes representanter i styret: 
Sivilingeniør Trond 0 . Ramstad 
Arkivar Liv Wiedswang 

DAGLIG LEDELSE 

Direktør: 
Arkitekt Sven Erik Lundby 
Direktørens stab: 
Sivilingeniør Hans P. Sundh, 

forskningssekretaer 
Arkitekt Bjarne Hegdal 
Arkitekt Harald Kristiansen 

NBI utgir egen årsbcretning som kan 
fås ved henvendelse til instituttet. 

AYDKLlNGfcR 

Ad mints t rai jon t>g økonomi. 
Cand.jur. Rolv M. Horn 
Byggeteknikk: 
Sivilingeniør Åge Hallquist 
Informasjon, pubtikasjoner ug 
byggdetaljer: 
Ingeniør Thor Helge 
Laboratoriet i Oslo: 
Sivilingeniør Petter Lossius 
Oppvarming, ventilasjon og sanitarrin-
stallasjoner: 
Sivilingeniør Hallvard Hagen 
Pla nfo rsk ning: 
Arkitekt Tore Lange 
Produksjonsteknikk: 
Sivilingeniør Odd Sjøholt 
Trond heimsavdelingen: 
Sivilingeniør Jarle R. Herje 

ØKONOMI 

Utgifter 22.SmiU.kr 
NTNF-bevilgning 12,6 mill.kr 
Oppdragsinntekter o.l. . . 9,7 mill.kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 66 
lngeniører 25 
Annet personale 71 

I alt 162 

ADRESSER: 

flovedkontor: 

Postboks 322, Forskningsveien 3b. 
Blindern, Oslo S 
Tlf.: (02) 46 98 80 
Trondheimsavdelingen: 
Norges tekniske høgskole 
7034 Trondheim - NTH 
Tlf.: (075) 38 4 8 4 - 3 8 485 

Kontoret i Bergen: 

Strandkaien 2, 5000 Bergen 
Tlf.: (05) 21 25 07 - 2 1 75 36 

NBlfSTI Nord-Norge kontoret: 
Lodve Langes gt. 2, 8500 Narvik 
Tlf.: (082) 44 180 

http://22.SmiU.kr


INNI.KDNIM; 

Kn mindre arbeidsgruppe med representanier Tor 
styret, ledelsen DR de ansattc har i 197(> avsluttci 
arbeidet pa ei malsctiingsdokumcnf og levert 
dette som en innstilling til styret. Denne bygger 
pa perspektivanalysen for området og vil, nar 
den er ferdigbehandlet internt, bli et viktig 
grunnlag bade for instituttets langtidsplanlegging 
og for de mer kortsiktige opcrasjonsplaner. 

Samtidig har NTNF vedtatt nye vedtekter for 
instituttet, som blir gjeldende ved arets utgang. 
Den nye formålsparagrafen er gjengitt i arsberct-
ningen. 

Forberedelsenc for å bygge ut Byggdetalj-
sericn til ä omfatte de fleste omrader innen 
byggeprosessen er avsluttet, og fra og med 1977 
tar sehe omleggingen til. Den er beregnet ä ta 4 
år. Det er instituttets häp at de mange abonnent-
er instituttet har pä denne serien skal finne over
gangen smidig og omleggingen nyttig. De av 
abonnentene som onsker å opprettholde sitt 
abonnement på Byggdetaljer, vil fä anledning til 
det, uten å måtte utvide sitt abonnement. NBI 
har stor tro på det nye systemet og håper 
frcmtiden vil bekrefte at dette er noe nytt som 
byggebransjen og almenheten trenger. 

Virksomheten ved instituttet har vært opp-
rettholdt, og dreiningen mot nye forskingsopp
gåver er skjerpet. Instituttet har vært aktivt også 
i internasjonal sammenheng i arbeidet med 
encrgiokonomisering i bygningcr. Det er lagt 
fram grunnlagsmateriale for oppjustering av var-
mcisolasjon i både nye og gamle bygningcr. 
Ellers har arbeidet med rehabilitering dessverre 
gått tregt. Instituttets arbeid med produksjons
styring har hatt god fremgang. 

Av de ting det har vært arbeidet med i 1976 
og som instituttet vil orientere noe nærmere om 
er Etterisolering av hus, Boforholdsundersok-
elsen 1973 og oppdragsvirksomhet. 

ENERGISPARING -
ETTERISOLERING AV HUS 

Mange av våre eldre bolighus har en dårlig 
varmeisolasjon. Seiv om det stadig bygges nytt , 
vil i lang tid fremover en stor del av boligmassen 

KtinitrukJiO" 100 mm Uimlininvrtk . ? 'AJ (upt> l»y • l * J ( "" * ' 

inn oy utvendig 
V ««Hi 

W m : "c 

Uten tille.JtJ\i*olen"ü 

InnblAst 100 mm minrtulull A 0 369 

Isolert pa u-v side. d - 25 mm 0 506 
Isoler I pa Jlv side. d * 50 mm 0.404 
Isoleri pa ulv side. d - 75 mm 0.337 
Isolert pa ulv/ side. d - 100 mm 0.2B9 

Isolert på mnv. side, d = 25 mm 0.569 
Isolert på innv. side, d = 50 mm 0.445 

Konstruksjon: 250 mm gassbetong, 500 kg/m' , 
pusset ut- og innvendig. 

260 

Vegg ubeskyttet 

k-verdi 
W/m 2 o C 

0.780 

Vegg beskyttet med utv. kledning 

Mineralull A + utlektet kledning. 
Mineralull A +utlektet kledning, 
Mineralull A + utlektet kledning. 

d = 25 mm 0.509 
d = 50 mm 0.407 
d = 75 mm 0.340 

Polystyren + folie + 13 mm gipspl. inne, 
Polystyren + folie + 13 mm gipspl. inne, 
Polystyren + folie + 13 mm gipspl. inne, 
Polystyren + folie + 13 mm gipspl. inne, 

d = 20 mm 0.575 
d = 30 mm 0.617 
d = 40 mm 0.469 
d = 50 mm 0.429 
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besta av eldre bos. Folke- og boligtellingon av 
1970 viste at 675.000 av landets 1.29(i.00() 
boligcr var bvgd for 1950. Skal man derfor pa 
kort sikt ha noe håp om en vesentlig reduksjon 
av den energi som brukes til boligoppvarming, 
ma de eldre, dårlig isolerte hus gis en tilleggsiso-
lering. Varme tapes gjennom vegger og tak ved 
direkte varmegjennomgang på grunn av dårlig 
vanncisolasjon, men ofte er det slik at vel så mye 
varme tapes fordi konstruksjonene er utette. Kn 
lilleggsisolering må derfor både redusere den 
direkte varmegjennomgang og gjore konstruk
sjonene tette. I trekkfrie rom med relativt varme 
begrensningsflater kan temperaturen senkes i 
forhold til den temperatur man må ha i rom 
med trekk og kalde begrensningsflater. Denne 
temperatursenkning vi) bevirke en brenselsinn-
sparing som man normalt ikke tar hensyn til ved 
lonnsomhctsberegninger. NBI har i 1976 avslut-
tet et prosjekt på etterisolering av eldre hus. 
Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid 
med og stotte av NTNF, Kommunal- og arbeids
departementet, Elkem-Rockvvool og Glavapro-
dukter A/S. Resultatene blir presentert i NBI-

arhcidsr.ippiirt nr. '). Rapporten visn ru ilt-t.il 
jert gjennomgang av <le mest vanlige kuristruk 
sjoner lor kjeller/kryperom, vegger ug t.ik u n n 
bjelkelag til loft. Alternative ut foreI ser av elter 
isolering er skissert, og lonnsomhetrn (forrent 
ningsprosenlen) lor disse er undersokt. 

Nedenslaende tabell viser et eksempel p.i liv.i 
man kan spare i oppvarmingskostnadei. 

I.onnsomheten av en lilleggsisolering er av 
bengig av en rekke faktorer sa som energipris, 
hvor kaldt det er pa det aktuelle sted, hvor god 
den gamle konstruksjonen er osv. Den hor derlor 
hcregnes for det enkelte tilfelle. 

Rent generelt er man kommet til at det som 
regel vil lonne seg å isolere en vegg utvendig, hvis 
man ikke regner med en ny kledning i prisen, 
dvs. det vil lonne seg hvis man av andre grunner 
trenger ny utvendig kledning. Innblåsing av 
mineralull eller skumplast i åpne bindingsvcrks-
vegger vil normalt være et lonnsomt alternativ. 
Loft kan for de vanligste konstruksjoner etter-
isoleres på en billig måte. Det samme gjelder 
bjelkelag over kjeller eller kryperom. Dobbelte 
vinduer er oftcst standard idag, men når de er 

Varmetapstall for to-mannsbolig i tre, før og etter tilleggsisolering. 

Oppi rinnelig isolering Tilleggsisolert 

Bygningsdel Varmetapstall Varmetapstall 
k l d l Ql k 2 

d2 Q 2 

W/m 2 °C W/°C % W/m 2 °C W/°C % 
Vinduer — ytterdører, m 40 2,3 92,0 17,1 1,70 68,0 21,8 
Yttervegger, m 165 0,90 148,5 27,6 0,364 60,0 19.3 
Bjelkelag under loft-tak, m 92 0,595 54,7 10,2 0,595 54,7 17,6 
Bjelkelag over kjeller, m 92 0,504 46,4 8,6 0,504 46,4 14,9 

Ventilasjon 
L 

m 3 /h 
c 

Wh/m 3 °C 
c 

Wh/m 3 °C 
Luftskifte L = n-V = 1,2-V, m 3 / h 564 0,35 596,4 36,5 
Luftskifte L = n-V = 0.5-V, m 3 / h 235 0,35 82,3 26,4 

Bygningens varmetapstall £ q = Q, Q , - Q 2 = Q r 538,0 100,0 311,4 100,0 

Varmetap, E = Q • G • 24 
Graddagstall, G = 5000 
E t j = 538,0 • 5000 • 24 • 10" 3 = 64.560 kWh/år 

E, =311 ,4 -120 37.368 kWh/år 

AE =226,6- 120 = 27.192 kWh/år 
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ulene, kan besparelser oppnås ved a gjore dem 
lene. 

Dei vil i det kommende ar bli utarbeidet 
Nyggdelaljblader som viser hvordun lillcggsisoler-
ing kan ut fores for de forskjellige konstruk-
sjoner. 

LNDKRSOKEI.SER OM BOFORHOLD 
1 XORGK 
1 1973 ble det ved en Jandsomfattende intervju-
undersokelse samlet inn informasjon om bo
forhold i Norge. Dette var ledd i et samarbeids
prosjekt mellom NBI, Kommunal- og arbeids
departementet, NIBR og Statistisk Sentralbyrå. 
L'ndersokelsen er en delvis gjentagclse av Bolig-
undersokelsen 1967, og vi forventer å gjennom
føre nye lignende undersokelser i fremtiden. 

Denne nye undersokelsen har fått betegiWsen 
"Boforhold", og det betyr at den inneholder 
opplysninger om mange andre ting enn boligene. 

Den kunne ha x.rrl beiievni sum ni imdersokelse 
av leveforhold, idet \i eikjriinri al billigen rr 
helt sentral i denne sammrnhengen. 

Det er ikke vanlig a linne eksemple- p.i 
tilsvarendi undersokelser i andre lami, <»e, undri 
sokelsene Ilar ire s;rrlrekk som gjor dem spesielt 
interessante og nyttige, ln r del torste sarnies del 
inn vel sa meget informasjon om ni.nmsA. n, j 
hotijivtu' som om sel\<. htittjjvii. fo rde t andre er 
det latt med mye informasjon om selve !/«•</«•/ 
hvor boligene finnes. Ved denne muligheten til a 
kunne konfrontere informasjon om beboerne, 
boligcn og hostedei, kan \i avklare problemer og 
finne fram til sammenhenger og arsakskjeder. 
Undersokelsen baserer seg pa en statistisk ana
lyse, men undersokelsen er langt mer enn "stati
stikk". 

For det tredje samler vi opplysninger om alle 
personene i boligen og kan på den måten bruke 
husholdningcn som analyseenhel. Det c/ hus-
holdningen som er det sosiale motstykke til 
boligen. 

HVEM EN BOR SAMMEN MED GJENNOM LIVET 
FRA BOFORHOLOSUNOERSØKELSEN 1973 

ALDER FOR PERSONENE 
t: IKKE SLEKTNINGER 
2: ALLE ANDRE KOMBINASJONER 
3: SØSKEN 
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Materialets rikholdiglici muliggjor analyser ui 
Ir.i mange spesielle problemstillinger, og materi-
alei l)lir ogs.i nyttet av mange lor mange formal. 
Statistisk Sentralbyrå lager seh en rapport med 
lunedresultatene i tabellform. Her er kommen-
l.irene bcgrensel til forklaringer og rculcdningcr 
for le.scrnc. 

Instituttene Nlil og NIBR har ansvaret fol
den dyperegaende analysen og vil innen utgan
gen av 1977 ha laget rapporter om boligenes 
standard og utstyr, boligokonomi og boulslyr, 
bakgrunnsforhold vedrorende husholdningene, 
trap])er og bevegelseshcinning, bostedenes ser-
viceutrustning, boligforhold for enslige, boligfor-
hold for unge familier og en serie mindre ana
lyser av spesielle sporsmal. 1 tillegg til a lage egne 
rapporter lager instituttene spesielle tabuleringer 
for andre forskere eller institusjoner som har 
bruk for slike opplysningen Offentlige utred-
ningsutvalg som Ensligeutvalget, Tjenestcboligut-
valget og Utvalget for konsentrasjon av varehan
delen har alle fatl slik service. Vi har også laget 
tabeller for flere andre. 

Opplysningene fra undcrsokelsene bade i 
1967 og 1973 blir oppbevart i en lett tilgjengelig 
form, slik at vi til enhvcr tid kan ta ut 
opplysninger i tabellform. 

OPPDRAG 

Oppdrag er etter hvert blitt av stor betydning for 
instituttcnes virksomhet. Oppdragenc faller på 
alle avdelinger, men i oversikten nedenfor er 
spesielt omtalt oppdragenc innen to av feitene, 
byggeteknikk og tekniske installasjoner, dvs. ven
tilasjon, varme og sanitærteknikk. 

Innen avdelingen for byggeteknikk ble det i 
1976 utfort 300 oppdrag fordelt pä 19 medar-
beidcre. Inntekten av disse oppdragenc var ca. 
1,3 mill. kroner. I tillegg kommer 0,1 mill. 
kroner for et forskingsprosjekt i industriell regi. 
Oppdragene er knyttet til arbeidsområdene råd-
givning og utredning, laboratorieundersokelser, 
bygningsakustikk og stoy, feltundersokelser og 
byggskader. 

Et flertall av oppdragenc er utfort fordi våre 

kumler loiwntcr <lg lorlannn at Mil skal \ tr ru 
slik servue. henne typen oppdi.ig t i kui.iktcn 
sert u d at de er MILI og kortvarige <>g ved .it 
kunden pa eget initiativ lar kontakt med X lii. 

Et Iremdeles lile, men okende anl.ill oppdi.ig 
ei klimmet sum folge ,i\ markcdsloriiig lia Niti. 
Oppdragenc er da \algl ut slik al de kan sees i 
sammenheng med egen forskningsaktiutct. M.m 
slipper da problemet med scrwieoppdragcnc 
som ofte kommer pa tvers a\ ug ved det store 
anfallet stykker opp — annet arbeid. 

Man vil oke innsatsen pa markedstoring a\ 
onskede oppdrag, men okningen begrenses av 
kapasiteten, idet det er vanskelig a finne andre 
som serviccoppdragene kan henvises til. 

Av oppdragenc i 1976 kan lo ha spesiell in
teresse: 1 mai ble Nord-ltalia rammet av kraftige 
jordskjelv som la mange hus i grus og kostet 
mange menneskeliv. Her fikk XB1 i oppdrag av 
Xorgcs Eksportråd a være konsulent ved utvelg-
ing og oppsetting av i alt 250 boligenheter a 25 
m : som gave fra Xorge. I lusene ble levert av to 
norske ferdighusprodusenter. Oppgaven bod pa 
mange problcmer, men det er en tilfredsstillelse 
a notere at de norske husene var de forste som 
kom opp i lopet av hosten At fundamenteringen 
(armert plate på mark) og selve konstruksjonene 
var gode, ble bevist under sencre jordskjelv av 
tildels storrc styrke enn de i mai. Skadenc som 
oppstod på de norske husene var minimale. 

Det andre oppdraget var av lignende karakter, 

Tryho Trysil, Alesso, Italia. 
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Superkonstruksjon Trasaghis, Italia. 

men av storre omfang. Her gjaldt det hus i 
Portugal til flyktninger fra Angola. Også her var 
det mange problemer, men ved god innsats fra 
alle de invohertc norske og de portugisiske 
myndighcter er arbeidet ogsä her kommet meget 
langt. Og huscne ser ut til å svare til forvent-
ningene. 

Oppdragene vedrorende tekniske installa-
sjoner er av flere typer, f.cks.: 

— Proving av komponenter til vann- og avlopsan-

— Utviklingsoppdrag for produsenter og Icvcran-
dorer av komponenter, i samarbeid med opp-
dragsgivernc 

— Oppdrag for offentlige myndighetcr, f.eks. ut
vikling av provemetoder for godkjenning av 
komponenter 

— Maling av kapasiteter og innregulering av 
varme- og ventilasjonsanlegg. 

Av interessante og utviklende oppdrag kan nev-
nes maling av kapasiteter for ventilasjonsanlegget 
i påbygg til I-jcrnsynshuscls eldre del og forbe-
redende arbeider for innregulering av ventila
sjonsanlegget for Konserthuset. 1 det siste tilfelle 
kom også lydmålinger. 

Yidere har det vært provd komponenter til 
ventilasjonsanleggcne i tilfluktsrom, og det er 
utfort oppdrag i forbindelse med bedring av 
arbeidsmiljøet og omlegging av produksjonen i 
storre industribedrifter. 

Salg av EDB-programmer er ikke noen stor 
post for X1SI, men i 1976 ble programmet 
EXCORK solgt til Italia. Her skal det brukes som 
et vcrktoy i et energiokonomiseringsprosjekt for 
vurdering av alternative utforelser av bygg, for
skjellige varmesysterner, drift samt innsparing 
ved senking av nattetemperaturen i lokalcne. 
EXCORK er ellers et program vi venter oss mye 
av. 

Kli 



NGI NORGKS GKOl l'.KMSKK INSTHV II 

\ 

Sivilingeniør 
Bjorn IJcrdal 

FORMAL 

— Fremme den geotekniske forskning, 
bade ved eget arbeid og ved ä virke 
for en koordinering innen iagmn-
rådei. 

— Utfore oppdrag i det omfang delte 
er til gagn for den geotekniske 
forskning eller på annen måte tjern-
norske interesser. 

— Arbeide for anvendelse av forsk-
ningens resultater i praksis. 

— Bidra til medarbeidemes faglige ut
vikling og dyktiggjøre dem for inn
sats innenfor og utcnfor instituttet. 

STYRE 

Sivilingeniør Bjørn Berdat, formann 
Overingeniør Tor Johansen, nestformann 
Sivilingeniør Andor Coucheron 
Overingeniør Håkon Hartmark 
Professor Rolf Selmer-Olsen 

Fra 1.1.1977: 

Overingeniør Tor Johansen, formann 
Sivilingeniør Andor Coucheron 
Overingeniør Håkon Hartmark 
Professor Nilmar Janbu 
Cand.real. Bjarne Korbøl 
Sivilingeniør Frank Myrvoll 

DAGLIG LEDELSE 

Direktør Kaare Høeg 
Rådgivere: 
Bjørn Kjaernsli 
Ove Eide (koordinator av NGIs 
akti yiteter på Nordsjøen) 

GRlTPKLKDhRK 

/i«»« ug fjett: 
Bjørn Kj.rrnsli 
Skred: 
Karstein Lird 
Fundamentering: 
(•unnar Aas 
Marin geoteknikk: 
Knut Sthjetne 
l'tstyrsutvik'ing: 
Arild Andresen 
Måleteknikk: 
Elmo DiBiagio 
Laboratorium: 
Tora.lv Berre 
Fet (undersa heiser: 
Ivar Johannessen 
Analyse: 
Knut H. Andersen 
Informasjon: 
Finn Jorstad 
Administrasjon: 
Roar Bøhn 

ØKONOMI 
Totale utgifter 32,1 mill. kr 
NTNF-bevilgning 7,0 mill. kr 
Oppdragsinntekter. . . . 26,5 mill. kr 
Andre inntekter 0,8 mill. kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 55 
Ingeniører 22 
Annet personale 58 

I alt 135 

NGI utgir egen årsberetning som kan 
fåes ved kenvendelse tit instituttet. 

ADRESSE 

Sognsveien 72 
Postboks 40 Tåsen, Oslo 8 
Tlf.: (02) 23 03 88 
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Likesom de M»ie arrnc bar ogxä l?l"(i \ .rrt laglig 
l.trrrtkl og iikononn.sk tilfredsstillende. Gcolck 
nikk er en utpreget crlaringsvitciiskap og vcd 
siden av lorskningen er dei alltid onskclig og 
nodvendig at Instiiuilel engasjerer seg i praktisk 
arbeid. Del har derfor innen alle fagfcltcnc v;crl 
en kombinasjon av forskning og rädgivende 
virksomliei. 1 äret som gikk har NTNF-bcviig-
ningene dekket ca 21% av de totale utgifter. 
Korsknings- og utviklingsinnsatsen utgjorde like
vel ca 50% av Instituttets virksomhet. 

Nedenfor er gin en kort karakteristikk av de 
forskjellige fagfeltene og deretter folger en noe 
mer detaljert beskrivelse av noen spesielle pro
sjekter. 

FYLLINGSDAMMER 

Utforskning av fyllingers damtekniske egen
skaper omfatter blant annet dammaterialenes 
geotekniske egenskaper og stabilitet og deforma-
sjoner av fyllingsdammer. Hvorledes damarbei-
det skal utføres rent teknisk er en viktig del, 
herunder undersøkelse av muligheten for å bruke 
andre materialer i kombinasjon med jord og 
stein. 

Vurdering av potensielle skader på jord- og 
steinfyllingsdammer, f.eks. intern oppsprekking 
pga. hydraulisk oppsplitting, er tatt opp som et 
viktig forskningsprosjekt. første utkast til vei-
ledning for bygging av fyllingsdammer er nå så 
godt som ferdig. I tillegg til den store aktiviteten 
med planlegging, prosjektering og bygging av 
fyllingsdammer i Norge, assisterte NG1 i året 
som gikk med faglig råd i forbindelse med 
damprosjekter i Nepal, Surinam, Tanzania og 
Hellas, samt ved bygging av diker og kanaler i 
Canada. 

MARIN GEOTEKNIKK 

Den forskning som NGI driver innen feltet marin 
geoteknikk dreier seg om fundamentering, utfør-
else og kontroll av faste oljeplattformer og 
rørledninger på kontinentalsokkelen. Dette om
fatter blant annet studie av sjøbunnens geotek
niske egenskaper, forhold vedr. fundamentering 

a\ komtroksjonei thrrklr pa huntirn og pa |»rln 
saml problemet vrtti. ncdg«j\ing og iljiutloimi; 
av rorlcdninger. \ \ spesiellr pioyjrktrt kjn 
ncvncs utvikling a\ nve mciodct lot grunmmdri 
sokelser og modeller utvin tor svkhske bolgrbr 
lasmingcr (se spesiell prosjcklheskmclse nedcn 
for). Kor Oljedirektoratet er det arbeidd mett 
forskrifter og en bruken cilrdiiing tor lundanu-n 
tering og instrumentering a\ fasle plalllonnci. 
Instituttet deilar i Industridepartementets n\ 
oppnevnte arbeidsgruppe for "Sikkerhet og be
redskap pa koniinenlalsokkelen". 

FELTUTSTYR OG MÅLETEKNIKK 

Dette forskningsfell tar seg av utvikling av 
metoder og utstyr for bestemmclse av geotek
niske egenskaper in situ, malinger i forbindelse 
med bygg og anlegg og losning av spesielle 
fundamenteringsproblcmer. Et meget viktig og 
omfattende arbeid de siste årene har vært 
installering og maling på oljeplattformene. Det 
samarbeid (PI-gruppen) som NGI har inngått 
med SI og DnV for innsamling og tolkning av 
måleresultater har vært meget fruktbringende. 
Videre har en vurdering av måledataene fort til 
forbedrede og sikrere beregningsmetoder for slike 
konstruksjoner. Grunnborings- og sonderingsut-
styr for sjobunnundersokelsc har vært et viktig 
prosjekt i året som gikk. Et spesielt komplisert 
grunnundersokelscsprosjckt er beskrevet s. 106. 

JORDMEKANIKK OG FUNDAMENTERING 

Sentralt i dette fagfelt står utforskning av 
løsavsetningenes mekaniske egenskaper for å 
kunne beregne sprnninger og deformasjoner og 
vurdere stabilitetsforholdene ved naturlige skrån-
ingcr, fundamenter og støttekonstruksjoner. I 
1976 hadde Instituttet et spesielt godt faglig 
samarbeid med NTH i forbindelse med utar-
beidelse av forbedrede beregnings- og labora-
toriemetoder. 

Instituttet engasjerer seg nå også i forskning 
innen fagfeltet permafrost. (Se spesiell prosjekt-
beskrivel.se s. 1 07.) 
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BERGMEKANIKK OG INGENIØRGEOLOGI 

Kor losning av ingeniorgeologiske og bergmoka-
niske oppgåver i forbindelse med fjellanlegg og 
vurdering av fjellskred og steinsprang, er en 
utforskning av bergartenes og ijellmassens egen
skaper av vesentlig betydning. 

Av miljo- og okonomiske hensyn er prosjek
tering, beregning og instrumentering av fjcllrom 
med store spennvidder en meget aktuell oppgave 
og planleggingen av en forskningskaveme fort
setter. I äret som gikk har Instituttet vært 
engasjert i problcmer med Rafnes-tunnelene og 
risikostudier i forbindelse med distiiktuibygging 
i fjellskredomrader. Som spesiell prosjektbeskriv-
else er ncdenfor omtalt bergmekaniskc malinger 
i en kraftstasjon. 

SNØMEKANIKK OG SNØSKREDTEKNIK.K. 

Dette fagfelt omfatter utforskning av snoens 
fysiske egenskaper med det praktiske formal ä 
kunne forutsi, forcbyggc og redusere skader ved 
snoskred. Dette inkluderer da eksperimentelle 
undersøkelser over snoens strekk- og skjær-
fasthetsegenskaper, fcltstudier vedr. utløsnings-
mekanismen for snoskred, malinger av snotrykk 
mot forbygnings- og slottekonslruksjoncr. Del 
arbcides videre med matematiske modeller for 
analyse av snøskred. En liten rapport som gir 
orientering om sno og snoskred er skrevet, 
lloyfjellsstasjonen i Stryn er fullt utbygd og er 
bemannet hele vinteren igjennom. 

IVI.KKI \ ( . l . l t . H ) K s K \ l \ ( . 

Akllutelen 111111*11 di l le l.ijjlill iliru- « i ; •'*<• 
lihciebringclsc .tv noiKt-ndix kunnskap .«u lu>i> 
lorskiung lellcs I111 Merr av il< .uulie tiltel >mn 
NGIs urksumlicl ei deil upp 1 

InrMudici lm risiko.nuh sei lm . lunnnt . 
skred, pl.it 1 lunner og audio gcolckimkc pi..s|ck 
ler er p.ilicgynl. IKngetckniskc pruliK-nier lm 
bundel med jordsk|ch ei ngs.i akiuellc ise rucn 
prusjeklboskrivclscl, ug numeriske ,in.il\ MI lm 
beregning a\ sponningcr ug dclmni.is|una uiulci 
statiske <>g dynamiske p.ikjenningci. 

I\ksrmf>/cr pa firn\jckter: 

MODI.1.I.I-CIRM1K AV H MIAMI M 
lOROl.JKI'I.AI I IORMI.R 

Sikker og samtidig økonomisk tundamciuering 
av gravitasjonsplaitformer i Nordsjøen kre\er 
betydelig geoteknisk forskning. NCil var laglig 
leder for el internasjonalt 1'orskningsprosjcki 
med syklisk belastning pa sma triaksial- og 
skjærforsok pa Drammensleire som ble avslutlct 
i 1975. Nesle skritt er .1 bestemme hvordan 
elementene virkcr sammen i fundamentet under 
en plattform. Dette gjores analytisk ved a utvikle 
"finite element" regnemaskinprogrammer med 
materialmodeller som er basert pa den kunnskap 
som ble tilegnet ved laboratorieforsok mod 
syklisk belastning pa sma leirprover. 

Kor ä kontrollere paliteligheten av teoretiske 
bcregningcr, er det imidlerlid meget verdifullt a 
kunne sammcnligne beregnet oppførsel med 
virkelig oppførsel. Virkelig oppførsel kan man la 
vitcn om ved ä male pli allerede installerte 
plattformer, og slike malinger foretas pa en 
rekke plattformer i .Nordsjøen. En annen maie a 
lære om virkelig oppførsel pa, er ä utføre forsøk 
pa modeller av platlformfundaiuenter i labora
toriet. 

Som oppfølging av det prosjektet som ble 
avshillei i 1!)75, ble det derfor besinnet a utføre 
modellforsøk. 1'ordi man ira før av visste s;i 
meget om Drammensleire, valgle man a utføre 
inodellforsokcne pä denne leiren. Det kreves 
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Proveiagning i Drammensleire. Metallboksen, uten lokk 
og bunn, er presse! ned i leirvn og bunnplaten seites pj 
pla,!,. 

meget kostbart og komplisert utstyr, og forsok-
ene vil bli utfort ved University of Manchester 
og av Laboratorium voor Grondmechanica, 
LGM, i Holland. I Manchester vil forsokene 
utfores i en sentrifuge, hvor man ved å "oke 
tyngdekraften" kan etterligne store prototyper i 
smi modeller. 

1 modellene kan det påfores samme typer 
belastninger som de en plattform i Xordsjoen 
utsettes for. Det vil bli målt sykliske forskyv-
ninger, sctningcr, poretrykk, bruddlastcr og 
bruddmekanismer. 

Leirprovene til modellforsokene er ca 1 nr' , 
og provetakingen som var en stor jobb i seg seiv, 
ble utfort av NGI, som ogsii deilar aktivt i 
planleggingen av forsokene bade i Manchester og 
hos LGM. Når resultatenc fra forsokene førelig
ger, vil NGI dc'ta i det interessante og lærerike 
fortolkningsarbeidet. 

JORDSKJKI.YRKRKCNINGER 

Jordskjelv forekommer relativt sjcldent i Skandi
navia og har inntil nylig blitt oversett ved 
dimensjonering av bygninger og andre konstruk
sjonen Allikevel har det forekommet flere jord
skjelv med forholdsvis store rystclser i lopet av 
de siste hundre är. 

Heldigvis har alle de storre jordskjelvene i 
sencrc tid inniruffct utenfor kysten og i ubc-

hyiOirtlr omr.tdri p.i lami, ii.rn n \ r (>>rdvkj<-lv 
bchovcr »rl\%aj;t <kkr lurt tf l lr .1 I J J ikr b r i m » 
Del er dcrlor lilill aktuell .1 ilimrinjonrfr 
konilrviksjuixer, liUiu .mun oljrpl.tlilnrmri, mot 
tlc rysiclsenc vim kan oppstå under jordikjrlv 

Ryslcl\cnc Ir.t el jord\Kjclv .ivlienRer av \<or 
reisen p.i jor<Kkjel\cl. avMandcn Ir.i del området 
hvor energien utloscs og av giunnforholdenr. 
N(il har utforl en analvsc lur konluu-uialvok-
kelen loi et Richter magnitude M li.O jord-
skjelv. Maksim;ilr aksellerasjoner ble hercgnci ul 
0.2 0.1 g 1 Ijell og 0.1 .'1 0.2."> g o\cr dype 
losav sctningcr. forholdet mellom aksellera^joner 
i Ijell og i losavsctningcr vil variere sterkt med 
rystelsesnivact pa grunn av losmasscnes ikke-
lineære deformasjonsegenskaper. 

I tillegg til den generelle forskningen innen 
dette spesialområdet, har NGI videre utfort 
risikoanalyse og dimensjonering mot jordskjclv-
krefter for et storre damanlegg i Nepal, og 
beregnet virkningen av jordskjelv på fundamen-
teringsforholdene for Condeep oljeplattformer i 
Nordsjoen og utenfor Alaska. 

UKKGMKKANISKK MALINCiKR 1 MASK1M1A1.I.. 

SIMA KK.\1T\KRK, KIDFJORI) 

NGI har siden 1974 væri engasjert av Norges 
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen ved deforma-
sjonsmålinger i kraftstasjonshallen, Sima Kraft
verk, ved Kidfjordanleggcne. Kraftstasjonen er 
landets storste med sine 100.000 m l utsprengt 
masse og ligger i en grunnfjellsgneis med hove 
tektoniske spenninger som har forarsaket visse 
stabilitetsproblcmer i form av sprakeljell. lnstru-
mentcringen i stasjonshallen bestar av 26 sving
ende streng ekstensometere som er utviklet ved 
NGI, 16 mekaniske ekstensometere og 42 geo
detiske mälebolter som blir innmålt fra en 
utsprengt nisje i enden av hallen. Målebolter og 
ekstensometere er installert ettersom man 
sprengte ut hallen og man har således registrert 
deformasjoner (lengdeendringer) fortlopende 
ettersom de bygningsmessige arbeider har gatt 
fram. På grunn av sprakefjell har sikringsbolt-
ingen vært omfattende med opptil 8 m lange 
bolter i veggene. På forhand var deformasjonene 
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vent« a bli 1 0 - 2 0 mm i hengen og 15- SO mm i 
veggene. De malte lengdeendringer er generelt 
meg« lavere enn dette, gjennomsnittlig ca 5 - 6 
mm i heng og vegr;. Dette kan skyldes den 
omfattende bolungen som "låser" bergmassene 
slik at de får storre strekkmotstand. Generelt 
viser også resultatene at på flerc steder har 
deformasjonen foregått innenfor en avstand fra 
omkretsen på 6—8 m og da i forbindelse med en 
markert sleppe som har åpnet seg. 

SKRED I NORDFJORDEID I 1975 

Eike nord for Eid Sentrum ligger et nytt 
boligfclt bestående av frittliggcnde eneboliger. 
En del av boligfeltet, omfattende ca 60 hus, 
ligger i en fjellskråning med helning 18° opp til 
135 m o.h., videre oppover blir det gradvis 
brattere, overst i 500 m høyde ca 45". 1'jellsiden 
er skogkledt og terrengoverflaten består for det 
meste av grovblokkede urmasser. Etter en lengre 
periode med kraftig regnv3cr hosten 1975, løsnet 
en fjellblokk på 25 m J fra en berghammer den 
29. oktober. Blokken falt 5 m ned til toppen av 
uren i fjellsiden. Nedslaget av fjellblokken ut-
loste et skred i urmasscne. Skredet var først lite, 
men økte raskt i masse og hastighet. Like 
ovenfor boligfeltet var bredden 70—80 m, leng-
den ca 400 m og hastigheten var omkring 10 
m/s. Et hus i overste husrekke ble fullstendig 
knust. Skredmassene stanset opp mot bakveggen 
i et hus i neste boligrekke. 

Det ble funnet at faren for nye, lignende 

skrot i IjrlKulrn ikk»- kuum- u t r lukkn ( a H> 
l.uuiher hit- r\ukiu'il <>g pl.inK-j^in^rn j \ >ik 
rmgMtlt.ik Man« . A hindre at luinmli^r ikml 
skulle utilises \ m r seg okormmisk umulig. \ik 
ringen matte derfor konslruc-res (<>r i bictuv 
ned og stoppe skredmassene. Etter jt lorskjrlhgr 
alternativer \ar vurdert hir sikringen ullori 1 
form av Irittståendebrtongploger, 2 ni h o u , 6111 
brede, plassen > 2 parallelle rekker og arrangert 
slik al bremsevirknmgen blir maksimal. lnnb\ r-
des avstand mellom plogene er ca 10 111. 

Sikringsanleggel ble utfort sommeren og hos
ten 1976. 1'tgiftene ble r • 2 mill.kroner. 

Statens Naturskadefond, som var NGIs opp-
dragsgiver for prosjektet, finansierte en vesentlig 
del av sikringsanleggel, som er det mest omfatt
ende skredsikringsarbeid som er utfort for boliger 
her i landet. 

C;RUNM'NDKRSOKF.[.SKR KOR BRO 

OVER BUSSESLNDET 

Instituttet var engasjert av Statens Vegvesen ved 
valg av undersokelsesmetoder, utstyr og firmaer 
og har videre administrert og utfort den stedlige 
arbeidsledclse ved grunnundersokelsene for bro 
over Bussesundet i tidsrommet juli-august 1976. 

Bussesundet ligger åpent mot Nordishavet i 
nord og mot Varangerfjorden i sor. På grunn av 
de store tidevannsvariasjonene (1.5—3 m) erde t 
periodevis sterk strøm i sundet, noe som ytter-
ligere forvcrrer forholdene. 

Somrnerens grunnundersokelser gjaldt den 
nordlige ca 1200 m lauge brotrase med bereg-
nede anleggsutgifter på ca 120 mill.kr. (1976). 
Vi var begünstiget med bedre vindforhold enn 
normalt, allikevel ble det målt vindstyrke opp i 
stiv kuling og maksima] bølgehoyde ble anslått 
til ca 2 m og strømhastigheter på opp til 2 knop 
(1 m/s). 

Grunnforholdene var boreteknisk vanskelige. 
Moreneleire, sand og grus var til dels fast lagret 
og inneholdt stein og blokker. 

Som fartty ble valgt en fallbunnlekter, M/A 
Nils, som vanligvis brukes som mudderapparat 
og som tilhører Nordive, Tromsø. Det vesentlige 
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Grunnundersøkelser fra lekter i Bussesund ved Yardo. 

av provetakingen ble utfort av Danmarks gcotek-
niskc institut (DGI), med utstyr for lagfolgebor-
ing. Hagconsull AB, Stockholm, og XGI utiorle 
provctaking med 3 " eksenterborutrustning. Det 
vesentligste av Hagconsults arbeid var imidlertid 
jord/bergsondenng med fjcllborcrigg og registrer
ing av de borctekniske parametere, som borc-
motstanden er avhengig av, og borehastigbet. 
Ved å montere materbjelken pä toppen av et 
10" rar som sto på havbunnen, kunne man 
utfore sonderinger ved et hiv av fartoyet pa 
opptil 50 cm. DGI utfortc sin provetaking med 
sandpumpe i hiv opp til 70 cm. 

PF.RMAKROSTFORSKN1NCJ 

Vär viten og erfaring om bygningsvirksomhet i 
permafrostområder er i dag svært mangefull. Pii 
bakgrunn av den senere tids okende interesse 
omkring Svalbard, er det et klart behov for en 
koordinert forskningsinnsats pit dette omrade. 
Arbeidet utforcs delvis gjennom deltagclse i 

F.lvetToderl skninim; i pcrmufmM i Sve.ionir.idel. Merk 
torekonuten av islinser. 

XTXIs nyoppretlede 'Ttvalg for 1'ermafrost" 
og delvis i egen regi. 

1'nrskningcn sokes i störst mulig grad knyttet 
direkte til konkrete utbyggingsprosjekter. lelt-
arbcidcnc vil bli konsentrert i Sveaomradet i 
forbindelse met! de fotestående bygningsarbei
der. Det er saledes i 197(> utfort kvartærgeolo
gisk kartlegging i området, samt besinnet opp-
rettet klimastasjon pa stedel. Senere vil forsk-
ningsvirksomheten omfane innsamling av erfar-
inger fra grunn- og fundamenteringsarbeider. 
samt oppfolging med malinger pä ulike kon-
struksjoner. Aktuelle fcltprosjckter: Pelcfunda-
mentering — Sikring av demning mot lekkasje — 
Temperatur og setninger under kullager -• Var
mebalanse under bygningcr. 

Kontaklvirksomhet, informasjon og utdan
ning anses a v;erc en viktig del av arbeidet. 
Säledes har ulcnlandskc eksporter vært invitert 
og bar holdt foredrag om aktuelle emner, og det 
har vætt foretatt studiebesok til utenlandske 
institusjoner. Utenlandske erfaringcr sokes vi-
dereutviklel og tilpasset forholdene pli SvaJhard. 
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IFF I N S r i l l l l I OK rJKU.SI'RKNGNINClSIKKNIkk 

Verksdirektør 
licit;*- Tyslund 

Bergingeniør 
Anders M. Helt. 

FORMAL 

— Gjennom forskning og utviklings
arbeider i egen regi eller i samarbeid 
med andre, soke ä komme fram til 
de mest økonomiske og sikre roe-
loder for aktiviteler innen fjell-
sprengningsteknikken. 

— Utføre oppdrag i det omfang dette 
er til gjgn for utvikling av fjell-
sprengningsteknikken eller på an
nen måte tjener norske interesser. 

— Bidra til at nyheter på det fjell-
sprengningstekniskc og bergmeka-
niske område blir kjent innen de 
interesserte grener av næringsliv og 
forvaltning. 

— Bidra til medarbeidernes faglige ut
vikling og dyktiggjore dem for inn
sats innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Verksdireklør Helge Ty sland, formann 
Professor Ivar Berge 
Sekretær Alfred Haugen 
Overingeniør Hjalmar Solem 
Overingeniør Tor Vinje 

Fra 1.1.1977: 

Overstiger Thor Nilsen 

I>.\I;I.K: I.KDKI.SK 

BVrgingrmor Amlt-n M llrli/rn 

OKO.NOMI 

Utgifter 2,9 mill.kr 
NTNF uevilgnmi; . . . . 1,2 mill.kr 
Oppdragsinntekter . . . 1,9 mill.kr 
Andre inntekter . . . . . 0,06 mill.kr 

PERSONELL 

U&;H-utdannet personale 6 
lngeniører 7 
Annet personale 8 

1 alt 21 

ADRESSE 

Forskningsveien 3b, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 46 98 80 

108 

http://kdki.sk


fur \t>l, w/r/.'wmj/iW 

Dei or fremdclcs mange dcl.iljoi innen «len 
konvensjonelle bore- og sprcngningslcknikken 
som byr pa interessante forskningsoppgaver. 
Dette gjelder de miljomessige forholdene sa\el 
som rent planmessige og tekniske losninger. 
Ammoniumnitrat-olje-sprcngstoffer gir som det 
ble om tal l i forrigc årsrapport, hovere innhold 
av NO og NO; i sprenggassene enn nitroglyser-
inholdige sprengsloffer, samtidig som roykutvik-
lingen blir betydelig storrc enn ved bruk av 
nitroglyserin-sprengstoffer. Forsok er sal! igang 
lor a undersoke tiltak som kan reo isere det 
ugunstige gass- og roykinnholdet. Forsokenc er 
et samarbeidsprosjekt med NYK, Ycgdirekto-
ralel og Dyno Industricr initiert av instituttet. 
Reduksjon av rystclser fra sprengninger inn til 
bygninger kan gjores ved hjelp av en fullstendig 
fordemmingsmetode utviklet ved instituttet. 
Forsokssprengninger har visi at en ved sterkt 
reduserte sprengladninger har fatt den tilsiktede 
brytning. Det står ennå tilbake å studere selve 
rystclsesforlopet. 

Fuftsjokkvirkning fra sprengningsaibeider er 
mer og mcr aktuelt å fä kartlagt. Dagbrudd som 
ble anlagt langt fra bebyggclse, har i mange 
tilfeller fatt boliger i sin umiddelbare nærhet. 
Størrelsen av salvene har også okt med årene. 
Begge disse faktorer bidrar til a aktualisere en 
analyse av luftsjokkvirkningen. Instrumentpar
ken er bygget ut med denne oppgaven for oye, 
og systematiske malinger vil bli satt igang fra 
neste år av. 

Nye typer fjellbolter er utprovet i samarbeid 
med produsenter og forhandlere. Midlertidig 
boltcsikring må i störst mulig grad utfores slik ai 
den senere vil inngå i det permanente sikrings
opplegg. 

Forsok med heftfasthetsanalyser for forskjel
lige sproytebetongkvalitetcr er innledct i samar
beid med Norsk Betongforenings Sprøytebetong-
komite. 

Sluilic og utviktingsvirksomhet 

Bruken av vannjet i forbindelse med boring er 
studert i USA og orientering gitt bransjen på 

Spcnningsoptisk foto av belastet modell av stort ber^rom 
med ovcrliggcnde tunneler. 

arets 1-jeilsprengningskonfcranse. Det er en gan
ske betydelig okning av borsy ilken som er 
observert seiv i relativt hardt fjoll. Vannjet-effek
ten synes s;rrskilt interessant i forbindelse med 
fullprofilboring. 

Instituttet ha: hele tiden holdt seg ujour med 
utviklir.gen innen l'ullprofilboringen og gjennom 
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 
holdl bransjen orientert. 

Borgrom med store spennvidder er for tiden 
omfattei med stor interesse. Instituttet er med i 
en styringskomité som har som oppgave å utrede 
ulike problemer som knyttcr seg til anlegg og 
bruk av siore bcrgrom. Instituttet har utviklet en 
helt spesiell bcrgromsmodell, hvor hjclpetun-
neler reduserer strekkspenningenc i hvelv og 
vegger. Iljelpetunnelcne vil under ulspreng-
ningene gi en rekke fordeler forst og fremst for 
geologiske forundersokelser og for opphenging 
av bergrommets hvelv med lange, grovt dimen
sjonerte holter. Iljelpetunnelcne vil gi god anled
ning til instrumentering for bergmekaniske mal
inger, til hjelp sävel i anleggsperioden som for 
langlidskonlroll. Iljelpetunnelcne kan planleggcs 
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slik at de inngår som bruksrom i anlegget. I Ivor 
det gjelder hoyc bergrom, vil tilsvurcnd«- sikring 
kunne bruke* for veggene, Uergromsmodellen 
bar vært analysert spenningoptisk ved licrgmc-
kanikklaboratorict, NTH. Målingene viser at 
strekkspenningssonene over hvelvcl, (i delte 
tilfellet pä et 60 m bredt bergrom) kan reduseres 
med 2/3, uten al dermed storrclsen av disse 
spenningene synes å oke vesentlig. 

En arbeider forlsatt med problematikken for 
skadekriterier for rystelser fra sprengningsarbei-
der. En tar her sikte på en felles norsk-svensk 
saksbehandling av dette problemet. 

1 forbindelse med oppdrag er det utfort 
studiearbeider over borings- og sprengningstek-
nikk og likeens vurdering av forhåndsantakelser 
og praktiske erfaringer for sikringsarbeider i 
tunneler. 

For borplaner har vi forsokt å fa innarbeidd 
parallell boring av de to ytterste hullradene for 
på den måten å få redusert innspentheten for 
bunnen i konturhullene. 

Denne fremgangsmåten har hittil ikke v;ert 
brukt. 

Vann i borhull skaper problcmer for lad
ningen først og fremst for AN KO. Instituttet har 
utviklet et lenseutstyr for borhull fra 2vs" — 6" 
diameter. L'styret er ute for utproving. 

En arbeider også med å få fram en enkel 
injiseringspumpe for mørtel til bruk ved inn-
støping av fjellbolter. 

"Vakthund"-vibrografen søkes tilpasset slik at 
den også kan brukes ved luftsjokkmålinger, og 
visse forbedringer overveies. 

Instituttet er med i BVLIs forskningsvirksom-
het og representert i den faste komiteen for 
gruvedrift. En har deltatt i utredningsarbeidet 
om forebyggende vedlikehold. 

Opplysningsvirhsomhct 

Instituttet driver en utstrakt informasjons- og 
servicevirksomhet. Det er utvilsomt behov for et 
sentralt serviceorgan. Instituttets personell har 
deltatt som foreleserc pä en rekke kurser, 
spesielt nevnes Vegdirektoratet, SI I og Statens 
Bergskole. Etter oppdrag fra firmacr har Insti
tuttet arrangert spesialkurs i sprengning. 1 egen 

regi er avsiklrt L' d.ij*rt> kurs i f|<-III»>ltmK i 
Trondheim, Ueigen, \ j r \ t k og Mulile. Dissr 
kursene omlalier også praktiskr muriirrmgs ot; 
kontroildemonsirasjoner. Dei er wderr holdi 
foredrag av Instituttets ansattc pa rjellspieng 
ningskonferansen og Osterrcuhist he (Jesellst luft 
für Geomeihanik's Kongress i SaUburg. 

Deliakelse i Slyringsgruppen sum arbei<lrr 
med skytebasoppl cringen, har forisaii. Kurs 
materialet for korrespondanseskoleunden isning 
er gjorl klart. 

Instituttet er representert i Nifs etierutdan-
nelseskomite for ingeniorgeologi og Ijellspreng-
ning og i Norsk Jord og fjellteknisk Forbund 
tilslultet NIK. 

Som fast sekretariat for Norsk Korening for 
Kjellsprengningsteknikk har Instituttet iar som 
tidligcrc hatt den faglige ledclsen av Kjcllspreng-
ningskonferansen. Denne samlet i år ca. 5-10 
ueltakere. 

Instituttet er også kontaktorgan for den sven
ske Bergsprangningskommitten. 

Oppdrugsvirksomhet 

Som for tidligere ar ligger hovedtyngden av 
oppdragene på feitene: 

Planlegging og kontroll av salvesprengninger. 
Innforing av nye, billige sprengstoffer i gruve-
og anleggsindustrien. 
Planlegging og kontroll av sikringsarbeider i 
bergrom. 
Ingeniørgeologiskc forundersokelscr av tun-
neltrasecr og bergrom. 
Planlegging av haller i fjell, stabilitctsunder-
sokclser, fotoprofilcring av tunneler. 

De mest omfattende oppdrag er kontroll av 
rystelser og sprengningsarbeider under tunnel
driften som pågår i Oslo Sentrum i regi av NSB 
og Prosjekteringskontoret for By- og Forstads
baner og innforing av billige ANFO-sprengstoffer 
på Vegvesenets mange anlegg rundt omkring i lan
det. Det skal også nevnes omfattende planlegg
ingsarbeid og kontroll for motorvei gjennom 
Drammen og kontrollarbeider i samband med 
ulsprengning av de store lagerhallene for olje 
som er igang i Ekcbergåsen. 
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Komite for forurensningsspørsmiil 
Norsk instilutt for vannforskning 
Norsk institutt for luftforskning 
Norsk institutt for by- og regionforskning 
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KOMI IF. I 'OK F O R I K F . N S M N G S S I ' O K S M A I . 

FORMAL 

Komite for forurcnsningssporsmäl er 
el rådgivende organ for NTNF som 
innen NTNFs generelle målsetting har 
som oppgave å arbeide for at den 
forskning som tar sikte på: 
— å klarlegge årsaker til, omfanget og 

virkninger av forurensninger av vårt 
ytre miljø, 

— å begrense forurensende utslipp, 
— å motvirke og redusere skadevirk-

ningene av forurensningene, 
blir utbygd i pakt med samfunnets 
behov. Komiteen skal videre arbeide 
for at resultatene av forskning i inn- og 
utland blir utnyttet i det praktiske 
arbeid med forurensningsproblemene. 
I sine vedtak begrenses komiteens virk-
somhet til de sider av forurensnings
problemene som behandles av NTNF, 
men de bør bygge på det videst mulige 
grunnlag med hensyn til vurderinger av 
andre hensyn knyttet til problemom
rådet. 

MEDLEMMER 

Direktør Gudmund Harlem, formann* 
Ekspedisjonssjef Kåre Grønbech 
Fylkesrådmann Olav Haukvik 
Direktør Eirik Heen 
Stortingsrepresentant 

Per Hysing-Dahl (til 31.12.1976) 
Overingeniør Bjørn Høgdahl 
Professor Aksel Lydersen** 
Professor Steinar Skjeseth*** 
Fra 1.1.1977: 

* Direktør Chr. Lerche, formann 
* * Professor Nils Andreas Sørensen 
* * * Professor Lars Strand 

Sekretær: 
Dr.ing. Hans C. Christensen 

ADRESSE: 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 
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NTNF-bevilgnmgei i 19/6 11 000 if I 

Forurensnmgsnmiailer 

Dnfi ,iv klo.ikkrense.inlegg 
Fdsl ijvl.ill 
Organiske mikiulorurensnmger ytre mil|0 
Forurensende smiler pa .irbeidspkissen 
Stoyforskmng 
Industrielle utslipp 
Sur nedbors virkniny pä skog og fisk (SNSF) 
Mindre prosjekter 

SUM prosjekter 

NI LU generell bevrlgning + nlleggsbev. 
NIVÅ generelt bevrlgnmg ^ nlleggsbev. 

SUM akTivitetsomrade» 

Bev i iget 

1 000 
2 000 
600 
870 
950 
595 

1 850 
785 

8 650 

5 350 

8 000 

22 000 

N I L l s og X I Y A s v i r k s o m h e t c r beskrives i d e 

e t t e r fo lgende kapi i lc r . S i s og S lNTKI ' s a rbe id 

med forurensninger spenne r over flere av komi 

teens feiter, og er også omta l t i i n s t i t u t t enes 

egne b idrag til ä r sbe rc ln ingen . Forovr ig vises til 

spesifikasjon over de e n k e l t e p ros jek te r bakers t i 

b o k e n . 

D R I F T AV K L O A K K R K N S K A N L K G G 

Inves te r ingcne i k loakkrensean legg vil innen ar 

2 0 0 0 b e l o p e seg til over 4 0 0 0 mi l l ioner k r o n e r . 

D e t t e u tg jor omlag 1/5 av d e to ta le invester-

ingenc p å av lopssck to ren . Dr i f t skos tnadene for 

k loakkrenscan leggene vil u tg jore hele 5 0 % av d e 

t o t a l e d r i f t s k o s t n a d e n e for avlopsanlcgg. Det er 

påvist at ca ha lvpar ten av l ande t s k loakkrense 

anlegg har så alvorlige d r i f t sp rob lemer at anleg

gene ikke fungerer slik som t e n k t . U t e n en 

be tyde l ig bed r ing av d r i f t s fo rho ldenc kan en 

vesentl ig andel av de invester inger som gjores 

være bo r tkas t i t. Mosten 1975 n c d s a t t c de r fo r 

N T N F et 1'tvalg for drift av renseanlcgg, m e d 
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i rpirot ' i i l . is jon I n koiniiHineile, imliiMi ifii og 

m \ n d i g l i e i c n e . Met arbcidos i I I . IT k o n t a k t mod 

n o l l cn t l i g et.illicit uiv.ilg sum u n d o r n perso-

nollspoistn.il i loil i t t idelse nu'd vannloisv nings-

og avlopsanlegg. 

I Ivalgct liar g rupper t p io s jok t ene i lloeetlpro 

••lekter og iekm\k it\\tittt>isf-/>rti\irktcr. Dissevi l 

\ ; r r e forskjellige, bade nar di'l gjelder målse t t ing 

og oko i iomisk r a m m e . Av hovodpi 'os jeklone 

nevnes : 

Interkommunalt sumiirheitl nm tlnf, ire klo-

akkrensennlegg A.X()-tno<lellcn. F o r m a l e ! er 

blant a tmet a n l o r m o r c and re k o n i n t u n e r u m 

.V l o p s s a m b a n d e t .Nordre O v e r e n s (A.NOs) erfar-

inner ira i n t e r k o m m u n a l d r i f t skon t ro l l , samt gi 

k o m m i m e r iitenf'or A.N'Os o m r a d e innsikt i 

l ivonlan i n t e r k o m m u n a l t samarbe id kan organi-

seres. Arbe ide t h lc avsht t le t i 197(>. 

Reduksjon nr slo\ i liloakkrcnscanlcgg. Mange 

k loakkrensean lcgg har et s tovniva som langt 

Arbeidsforholdene pä kloakkrenseanlcgg er ikke alltid 
de besie. 

oveig.u det \mn i i 1> •! »\ .ti liv;. I'iii\|<ki< i ^k.ll ^i 

en oversikt o \ n p io l iU in r t s • nnl .m^ -^iiiii Imiu 

enk le losiuuget Nu .1 l e t i tue ie Ntovnn.tet 

\'ur,lenni< ii. unn/v n m; Miu/i nii to,i, i >"• 

kontroll ii, kloakklena,tnht^ I \ OlilH Oli sk i 

l i i tross lm at anleggstv pet ug d o n i i n c i e n d r 

an leggss lo i ieKer kan v . i r e loiskjellig i de noi 

diske land , ei del allikcvcl et behov lm en lelles 

vurder ing ,i\ ln ilke pai . i i t ict ie vom boi anvendes 

lor lorskjellige anleggstv per . 1'rosjektet vil k u n n e 

t r o m m e en in te rnord i sk utveksl ing av driltMosiil-

ta ter . 

l.ownslorholil og uli/iinnehe\nreii loi i/ri/.'i-

i)f>eritorer ced kommunale klo.ikkrensennlegi;. 

Man vil la d o k u m e n t e r t liva dagens ionnsiiiva og 

utdannelsesniv. i er lor d r i f l sope ra to re r . og h \ o r 

da n de ligger an i forhold til and re y rkesg ruppe r . 

Ifcmttnning.tplaiier (or kommunale kluakk-

renseunlegg. I dag er det o p p til liver enkel t 

k o m m u n e l ivordan de vil b e m a n n e sitt rensean-

legg. Det finnes ingen n o r m e r a ho lde seg til. 

Malet er blant anne l a l i nne ut liva som anvendes 

av bemanningsplanet - i and re land, samt se t te 

o p p forslag til b e m a n n i n g s p l a n for ul ike anlcggs-

s torrelser og an leggs typer t . \ o r g e . 

Instrumentering og styring ire kjemiske klo-

nkkrenseanlegg. Rikt ig i n s t r u m e n t e r i n g og styr

ing av v ire k loakkrensean legg vil k u n n e gi mor 

stabil drift og m i n d r e manue l t arbeid for drifts

persone l le t . Malet er a k o m m e fram til s tabi le 

s tyrings- og kont ro l l sys temet ' . 

Kl moderne kloakkrenseanlegg er en industribedrü'l 
for produksjon av rensel vann. 
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Interkommunalt samarbeid om drift av rense-
anlegg i Telemark. Utvalgcl har i samarbeid med 
utbyggingsavdclingen i Telemark sali i gang et 
samarbeidsprosjekt i 8 kommuner i Tele
mark. Målet rr i forste rekke å heve standarden 
på eksistcrende rcnseanlegg til et tilfredsstillende 
nivå, så vel prosessmessig som bygningsmessig. 

Teknisk assistanse-prosjekter har primært til 
hensikt å assistere driftsoperatøren i å lose 
driftsproblemer på renseanlegget. Driftsopera
toren er en sentral medarbeider, mens uienfor-
stående fra et konsulentfirma, leverand© rf irm a, 
avløpssamband, forskingsinstitutt eller andre 
bidrar med faglig assistanse i en begrenset 
periode. Det er avsluttet 4 tekniske assistanse-
prosjekter i 1976. 

Siden starten i 1973 har aktiviteten innen Utvalg 
for fast avfall stadig øket. Utvalgets midier gikk 
til i alt 23 prosjekter i 1976. Av disse ble 15 satt 
i gang i løpet av året. De fleste av prosjektene vil 
viderefores i 1977. En rekke forskningsinstitu-
sjoner deltar, blant annet SINTEF, CMI, SI, 
NIVÅ, NLH, TØI og NIBR. Det er utgitt 7 nye 
forskningsrapporter i Utvalgets serier. Bladet 
"Fast Avfall" og FoU-indeksen for fast avfall er 
hver kommet med to nummer. Informasjonsvirk-
somheten vil etter hvert bli trappet opp, og 
Utvalgets sekretariat er derfor styrket. 

Arbeidet med karakterisering av avfall har gitt 
grunnlag for praktiske tiltak og planlegging og er 
utgangspunktet for en rekke nye forskningsopp-
gaver. Med den sammensetningen det kommu
nale avfallet har vil gjenvinning og utnyttelse bli 
konsentrert om komponentene papir, matavfall, 
plast og metall. 

Det er gjennomført en kartlegging av embal-
lasjens betydning for avfallsmengden. Totalt 
brukes det ca 385 000 tonn årlig. De vanligste 
materialer er papir/papp, plast, glass og metall. 
Papir/papp alene utgjør ca 50% av totalmengden. 
Ca 184 000 tonn av emballasjen ender årlig som 
husholdningsavfall, tilsvarende ca 25% av denne 
avfallstypen. Det meste av den øvrige emballasje 

ender som forretnings- og industriavfall, metw en 
del, spesielt kartong, gjenvinne*. 

Emballasjen betyr mye for uniim'tivrmin^rn 
av husholdningsavfallet, da den utgjor ia Hå"!, av 
papirfraksjonen, ca 80% av pl.istfr.ik-.jonm og 
praktisk talt hele glass- og metallfraksjoncn. 

Nye prosjekter vil ta opp mulighetene for okt 
gjenvinning og minsket ressursforbruk i forbind
else med emballasje. En vil blant annet se pä 
muligheten for substitusjon av materialer, okt 
bruk av returemballasje og utforming som letter 
utsortering og utnyttelse. 

Systemanalyse av avfallsbehandling skal ideelt 
sett utvikles til å bli et redskap til integrert 
planlegging innen avfallssektoren slik at en kan 
få en totalvurdering av innsamling, transport og 
disponering av fast avfall og slam. Arbeidet har 
til nå vært konsentrert om behandlingsmetoder 
for fast avfall, men i 1976 er feitene oppsamling 
og transport samt behandling av slam, tatt opp i 
egne prosjekter. Ved det pågående arbeidet 
ønsker en å uttrykke de enkelte delprosesser og 
avhengighetsforholdene mellom disse på en slik 
måte at behandling i regnemaskin er mulig. 
Analysen vil omfatte både okonomiske, miljo-
messige og ressursmessige forhold. 

Utnyttelse av matavfall til f6r kan gi grunnlag 
for en betydelig svineproduksjon. I dag utnytter 

Apparat for representativ prøvetaging av oppmalt hus
holdningsavfall. Avfallet faller vekselvis mellom og 
oppi prøvebeholderne i den roterende karusellen. Ved 
å la avfallet passere SINTESTER flere ganger med 
stadig mindre provebeholdere får en representative 
prover for kjemisk analyse av avfallet. 
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30 stcriliseringsanlegg ca 15 000 lonn skyllcr/år 
Ira storkjøkken, mens del lolult produseres ca 
40 000 lonn Ira denne kildcn. Mengdcn matav
fall i husholdningsavfallet er langt storrc, ca 
270 000 tonn/år. I forverdi representerer dette 
ca 300 000 gris/är, mens det uutnyltede avfallet 
fra storkjokken representerer 40 000 gris. 

Et hovcdproblem ved utnyttclse av matavfall 
fra husholdningcne er å finne fram til et okono-
misk og hygienisk system fo.- separat oppsamling 
og transport av avfallet. Ulike losninger utproves 
nä med Notodden som proveområde. 

ORGANISKE MIKROFORURENSNINGER 
I DET YTRE MILJØ 

Arbeidet med å utvikle og tilrettelegge analyse-
metoder for organiske mikrofomrensninger i det 
ytre miljø har pågått ved SI siden 1972. I 1976 
har aktiviteten hovedsaklig vært konsentrert på 
tre feiter: Utvikling av enkle og raske analyse-
metoder med tanke på overvaking av forurens-
ningssituasjonen i vann, biologisk testing av 
forurensninger som finnes i det ytre miljø, og 
identifikasjon av ukjente klorerte forbindelser. 
Som en del av aktivitetene på prosjektet deltar 
SI fortsatt som Norges representant i EFs 
samarbeidsprosjekt COST 64b — Analyse av 
organiske mikroforurensninger i vann. 

To nye teknikker — mikroekstraksjon og 
"stripping" — er innarbeidet for analyse av 
vannprover. De inngår som deler av et program 
med (ormal å komme fram til et overvåkingsopp-
legg for organiske mikro forurensninger i vann. 
En spesiell teknikk for prøvetaking og analyse av 
overflatehinnen på vann — kalt "stempling" — er 
også provet ut. Metoden innebaerer en sammen-
likning av fordelingen av organisk mikroforu-
rensning i overflatehinnen og i vannmassene. 
Hensikten er å skille mellom forurensninger som 
tilføres via atmosfæren og slike som slippes 
direkte ut i vannet. En metode for analyse av 
halogenerte fenoler i vann, sedimenter og biolo
gisk materiale er under utprøving. 

AnaJysene av klorerte forbindelser i marine 
oljer viser at en stor del av klorinnholdet i oljene 
må tilskrives ennå uidentifiserte forbindelser. 
Arbeidet med å identifisere disse fortsetter. 

l O R l R I N S r . N D K S l O r r r . K PA 
ARBEIDSPLASSEN 

NTNFs Utvalg for forurrnsciHlo stull-r p.i .ir 
bcidsplassen har i l!>76 lon vjclrrr urin uiri mrd 
kartlegging og analyser. Arbeidd utlou-s \ rd Sl, 
SIN TEE, CMI og Yrkeshygienisk Institutt. 

Utvalgcts arbeid har hittil v;crt konsentrert 
omkring detaljert kartlegging ,iv utwilgi.- .ir 
beidsplasser. Innsatsen fokuser», etter hvrrt p.i 
forenklede analysemetoder, som skal kunne be-
nyttes til overvaking av arbeidsmiljoct ug i störst 
mulig grad kunne anvendes av hedriltens eget 
personale. 

Innen prosjektet Analyse av PAI I hvor arbei
det er kommet lengst, er det utfert detaljerte 
analyser av polysykliske aromatiske hydrokar-
boncr i arheidsatmosfarc i aluminiumverk, jern
verk og koksverk. Analyse er basert pa bruk av 
gasskromatograf med glasskapillarkolonne. Ut 
fra den oversikt over forekomst av forskjellige 
PAH-stoffer disse analyser har gitt er det startet 
arbeid med en forenklet analyse som gir total-
mengden PAI I og som kan si noe om fordelingen 
på de enkelte komponentene. De berorte indu
strier deltar i arbeidet med den forenklede 
metode. En liknende utvikling foregår innen 
prosjektet Partikulære forurensninger, hvor man 
i 1976 har arbeidet med utstyr for ä skille ut den 
fiberformede fraksjon av stov i arbeidsatmo-
sfærer. Slikt utstyr vil gjore det enklcre å finne 
og karakterisere fiberinnholdet i stovet spesielt 
med henblikk på asbcststov. 

Innen prosjektet Karakterisering av sveiserok 
er arbeidet freindeles på kartleggingssu.diet. 
Sveiserok viser seg å være en meget kompleks 
blanding både fysisk og kjemisk og en yrkeshy
gienisk vurdering er derfor vanskelig. Ytlerligcre 
kartlegging er nødvendig for å komme fram til 
metoder for overvaking. 

STOYFORSKNING 

NTNFs Lltvalg for stoyforskning ble nedsatt 
våren 1973 med representasjon fra LO, NAF og 
NTNF, med stoy på arbeidsplassen som hovcd-
felt. Det er tilknytte! en rådgivende gruppe med 
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reprcsenianur Ira arbeids- og næringsliv, lorvait-
ning og forskning. Sekretariatet er lagt lii Akus
tisk laboratorium ved NTH i Tro. 'Vim. Kra 
1977 vil 1'tvalget bli overfort til Komite for 
arbeidsmiljoforskning. 

1'tvalget bidiar også til koordinering av sloy-
forskning i de bransjercttcde sektorer. NTNF 
stottcr stoyprogrammer i vcrkstedindustri, 
bygge- og anleggsvirksomhet, treforedlingsindu
stri, bcrgverksvirksomhet, n<cringsmiddelbran-
sjen, skipsfart og innenlands samferdsel. NTNKs 
totale innsats i stoysektoren vur i 1976 på ca 
3 mill.kroner, herav var 2/3 bransjercttcde akti-
vitetcr. 

Utvalgct har i 1974 og 1975 prioritert aklivi-
teter med stor informasjonsverdi. Det har vist 
seg nodvendig å stimulere interessen for pro-
blemlosning på kort sikt for hurtigst mulig å 
bidra til etablering av et fundament for mer 
grunnleggende oppgåver. 

Utvalget har i 1976 forskjøvet tyngdepunktet 
fra informasjonspregede til forskningspregede 
prosjekter. Det har samarbeidet med Akustisk 
laboratorium om revidering av strukturen i 
grunnleggende støyforskning. Laboratoriet er 
utpekt til nasjonalt senter for støyforskning. 
Man vil bygge opp tre forskningsområder: 

Lydgenerering. Forskning knyttet til hvordan 
lyd oppstår i og avstråles fra ulike kilder. I 1976 
er bearbeidet prosjekter omkring aerodynamisk 
og me!:anisk generert støy. 

Lydutbredelse. Studiet av forhold som påvir-
ker lydens forplantning i bygninger og utendørs. 
I 1976 har støy fra industri stått i forgrunnen. 

Kriterieforskning (kriterium: sammenheng 
mellom belastning og respons). Registrering av 
horselskade i industrien, studier av mekanismer 
som fører til at sterk støy ødelegger hørener-
vene, og studier av reaksjoner på støy. 

RENSING AV INDUSTRIELLE 
AVGASSER OG AVLØPSVANN 

På gass-siden har man testet støvfiltreringsevnen 
av forskjellige tekstilduker ved hjelp av SINTE Fs 
filtersimulator og et industrielt posefilter. Man 
har samarbeidet med Kronos Titan A/S, Norsk 

l.ulliiltrering A/S og I >r» Nurskr l'.ipirliluil.ih 
rikk A/S. I ilHrsiimil.ilorcn ri v u l n n i l u U i i lnr 
automatisk styring ..v lorsokslicimijrlsri I>I>U.I** 
lempcraturer p.i \cl 600 C. lm tcsiui|> .i\ n \c 
dukmalerialcr. Kor sikrete bcsiemimlse u par 
tikkelstorrelscstordcling i slro'iiimiulr g.issri er 
en impaktor som kan plassens direkte i gass 
strømmen blitt innledende (eslet i SIN 1 l.rs m r 
forsokskanal. Maling av organiske loibindelser 
er tatt opp i forbindelse med luktproblemer. Mal 
inger pa en eticrlorbrenner i katichicnmri \iste 
at luktutslippene l.an overvakes \ed maling a\ lo 
talt organisk karbon. 

På vannsiden er tungmetallprosjektet avslutte! 
med en om fat tende litteraturstudie om gruvcas-
lop. \ ' idere arbeid med gruveavlop er planlagt 
sammen med NIVÅ. Kullskalaforsok med var 
prosess for regenerering av saltsyrcbeis beror pa 
en egnet industripartner. Tidligerc arbeid med 
aktivkullrensing av industriavlopsvann er lort 
videre av A/S Norsk Koksverk. Man har talt fatt 
på en videre utvikling av vannmålenitslyrcl. 
Dataregistrering og lagring i felt gjores ved hjelp 
av minidatalogger og kasettbånd slik al mal-
ingenc kan behandles i sentrale datamaskinan-
legg. To nye forskningsprosjektcr, Mcmbrantek-
nikker i vannrensing og Elektriske metoder i 
vannrensing, fores videre. Det har også v;vrt 
arbeidet med bruk av langtids-BOF for vurdering 
av rensebehov og resipientbelastning for industri-
avlop. 

SUR NEDBØRS VIRKN1NG PA ( 9 ^ ^ ( 
SKOG OG FISK (SNSK) M ^ M ^ i 

Prosjektet finansieres og styres i fellesskap av 
Miljøverndepartementet, Norges Landbruksvi-
tenskapelige Forskningsråd og NTNF. Resultat -
ene av første fase av prosjektet, som er baser' på 
undersøkelser utfort i perioden 1972—75, ble 
fremlagt på en internasjonal konferanse on; 
virkningene av sur nedbor som ble arrangert av 
Miljøverndepartementet og prosjektet i juni 
1976. I konklusjonene fra konferansen konsta-
teres at det er påvist en sammenheng mellom sur 
nedbør, vannforsurning og fiskedød i deler av 
Sør-Norge, og også i andre land som Sverige, 
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I SA OR Canada. Del ei hittil ikkr lunnrt norn 
klar sammenheng mellom Mir nedbor »>g lilvrksl 
a\ skog. 

I'rosjrklet fores vidcrr i en lase 11 i perioden 
1976-79. Sammcnhengrn mellom sure lilforsler 
\ia lüften. vannkvalitet og virkninger på liv i 
vann vil bli viderc utdypei. I'å skogsiden vi) <le( 
bli lagt vekt på videreforing av undersr krisene 
omkring sammenhengen mellom jordbunds-
kjemi, biologi og vannkvalitet. 

MINDRE PROSJEKTER 

Atmosfærisk korrosjon kartlegging. Prosjektet 
ble igangsatt i 1970 og blir avsluttet ved utgang
en av 1976. Resultater foreligger etter langtids-
proving av proveplater av to ståltyper pluss zink 
og aluminium, en rekke steder i Sor-Norge. 
Siden 1973 er flcre malinger, spesielt rundt 
Oslo-fjorden, utfort i samarbeid med Norsk 
institutt for luftforskning (NILU). 

Generelt må Iuftkorrosjonens aggressivitet i 
Norge sies å være lav i internasjonal målestokk. 
Korrosjon er forst og fremst avhengig av fuktig-
het i lüften som gir et visst korrosjonsnivå. 
Okning av korrosjonen utover dette nivå er 
primært avhengig a\ lokale forurensningskilder, 
og i første rekke utslipp av svoveldioksyd. 

Hydrofysiskv studier. På prosjektet Sedimen
tering i resipienter har Vassdrags- og havnelabo-
ratoriet fortsatt undersøkelser av spredning av 
gruveslam under vann. I 1976 er det utført 
malinger i Langfjorden og Huddingsvann. I alt er 
fem i'.tslipp med. Ett går til ferskvann, to har 
tidevann:,strom, ett er i fjord uten tidevann, ett 
har bratt bunn som eroderes av utslippet. Felt-
målingene har vist hvordan ulike utføreher av 
utslippsanordninger kan påvirke drift og miljø. 

VIII. hai oRva loit\att ri pn vjrki umkitttx 
dvnamiskr modellel loi hcvkiivrlvr av «jnvitiuni; 
a\ forurrnsninitri i ljordrr OR uimjori 

W'üla'ulijjiinl 1 forbindelse mrd ailirutri 
med en matem.ilivk ljoidmodrll rr det tan i 
bruk provelakmgsiitstv. r vom gir middrlkomru 
Irasjonenr av nirlallriir i .Soifjonlen ovri i: i;ui 
tidsrom, l.eks. en uke. l u i y r e t sv nes v eli «urt 
for overvaking av inelalllorurensniitgei. Ilade 
hhrretang og grisetang ser ul til a \ ; r re hmkhair 
indikalorer pa sinklorurcnsiiing i fjorden, ror 
kopper finner en derimot ikkr noen enkelt 
sammenheng mellom konsentrasjonene i vann og 
tang. Arsaken kan va-re at kopper er komplekst 
bunde' i storre grad enn /ink. Beregninger av 
hvilke komplckstr som foreligger i sjovann, 
stoltrr denne teorien. 

Institutt for marin biokjemi, NTH, har fort-
satt arbeidene med tang som indikator for 
tungmetallforurensning, særlig med vekt på tang
ens reaksjonstid ved endring av belastningen. 
Unge skudd av algene registrerer hurtig endringer 
i forurensningsgraden, mens gammelt vev holder 
på tidligere oppsamledc tungmetaller. 

Instituttets arbeid med utvikling og bruk av 
kontinuerlig burkultur av planktonalger for mål
ing av vekstforhold i sjovann har vist metodik-
kens anvendbarhet til overvaking av forurens-
ningsbelastning av tungmetaller og oljesol. Meto
dikken er lovende til overvaking av vannkvalitet. 

Biologisk denitrifisering. Mulighetene for å 
nytte denitrifisering til N-fjerning ved lav tempe
ratur er undersokt viderc i kontinuerlig kultur. 
Slam isolert ved lav temperatur fjerner 96-98% 
av tilført NOj-N ved 3°C og oppholdstid 3,3 
timer. Forsok som pågår tar for seg bakterienes 
evne til å tåle store temperaturendringer (sjokk). 
Parallelt pågår isolering og karakterisering av 
dominerende bakterietyper. 
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NORSK iNSTirrri i OR VANNH)RSKMN(. 

FORMAI. 

Instituttets arbeidsområde vedrører 
forhold som har mrd vannkvalitet a 
gjore. Omridet omfaiter vannforsyn
ing (il husholdning?r, landbruk o^ indu
stri, samt transport, rensing og utslipp 
av forurenset vann, vannkvalitet i 
grunnvann, vassdrag, innsjoer, estuarer, 
fjorder og det nære kystvann i sammen-
heng med utslipp av forurensninger 
eller andre tiltak som påvirker vann
kvaliteten. 

Innen dette arbeidsområde er insti
tuttets formal å: 

— Utføre forskning, utviklingsarbeid 
og undersøkelser. Det skal legges 
vekt på å klarlegge forhold som an-
tas viktige for en hensiktsmessig 
utnyttelse av landets vannressurser. 
Forskningsarbeid bør legges opp 
med langsiktige perspektiver og 
med vekt på tverrfaglige problem
stillingen 

— På oppdragsbasis utføre forsknings
arbeid, undersøkelser, utredninger 
og rådgivende virksomhet for sen
trale og lokale myndighetcr, for 
næringslivet og andre. 

— Formidle informasjon til brukere av 
vannressurser, planlcggere, myndig-
heter og andre, slik at nye rcsultater 
og erfaringer fra inn- og utland kan 
bli nyttiggjort i praksis og sikre god 
husholdning med vannressursene, 

— Bidra til medarbeidernes faglige ut
vikling og dyktiggjøre dem for inn
sats innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Teknisk rådmann U.F. Beichmann, 
formann 
Ekspedisjonssjef Kåre Grønbech 
Dosent Kjell Eimhjellen 
Direktør Oddmund Sørhuus 
Fylkeslege Odd R. Zakariassen 

NIVÅ utgir egen årsberetning som kan 
fas ved henvendelse til instituttet. 

Fra I. I I 1 » 7 7 
I rkimk rådmann l . r . Kru hmaim, 

formann 
Sivilingeniør Ole Anker Raith 
Dosent Kjell himhjrllen 
Ekspedisjonssjef Kaie (jronbcih 
Cand,real. Jon Knut/en 
Ingeniør Jan Kjell Nygard 
Fylkeslege Odd R. Zakariassen 

DÅLIG LEDELSL 

Instituttsjef: 
Sivilingeniør Kjell Baalsrud 
Avdelingssjef kjemi: 
Cand.real. Rolf Tore Arnesen 
Avdelingssjef biologi: 
Cand.real. Olav M. Skulberg 
Avdelingssjef resipientundersøkelser 
Cand.real. John Erik Samdal 
(Stedfortredende instituttsjef) 
Avdelingssjef sanitærteknikk: 
Tekn.lic. Peter Balmer 
Administrasjonssjef: 
Siviløkonom Halvard Øvrebø 

ØKONOMI 

Utgifter 22,1 mill. kr 
NTNF-bevilgning 7,8 mill. kr 
Oppdragsinntekter m.v. 14,0 mill. kr 
Andre inntekter 0,3 mill. kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale - 6 6 
Ingeniører 14 
An tet personale 76 

I alt 156 

ADRESSE 

Postboks 333, Blindern, Oslo 3 

Telefoner: 
Administrasjon 
Teknisk avd., Fjordseksj. (02) 23 52 80 
Biologisk avd. 
Kjemisk avd., Vassdr.seksj. (02) 46 69 60 

Telegramadr.: NIVÅ, Oslo 
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Fig. 1. Levermosen svanemat (Hkciocarpus nutans) — en 
ny an for Norgc — hadde 1976 masseforekomst i den 

eutrofc innsjoen r.jølsjo. Haldenvassdraget. Plantene 
flyter fritt pii vannflaten. (Avstand mellom delestrekene 
1 mm). 

GENERELT 

M V A har i 1976 hatt et rikt arbeidsår med 
betydelig geografisk spredning av virksomhetcn. 
Det har vært arbeidet med over 200 forsknings-
og oppdragsprosjekter i tillegg til behandling av 
et stort antall henvendelser og rutinctjenester. 

Det har i de senere år funnet sted en 
forskyvning i finansieringen av instituttets virk-
somhet. I 1970 ble 67% av driftsutgiftene 
dekket ved et generelt tilskudd av forsknings-
midler gjennom NTNF, mens 33% ble inntjent 
gjennom oppdragsvirksomhet. De tilsvarende 
andeler i 1976 var henholdsvis 36% og 64%. Det 
generelle tilskudd skal dekke omkostningene for
bundet med forsknings- og informasjonsvirk-
somheten og muliggjøre anskaffelse av nødvendi
ge hjelpemidler for forskningen. Da omtrent 
halvparten nå brukes til informasjons- og kon-
taktvirksomhet, blir det mindre til disposisjon 
for forskning. Dette har ført til en strukturend
ring i NIVAs måte å tilrettelegge arbeidet på, 
spesielt med sikte på å få oppdragsvirksomheten 

innpasset i instituttets langsiktige forskingspro
gram. 

Fra denne virksomheten vil vi nevne noen 
eksempler, og omtale noe mer utførlig bruk av 
algekulturer og ulbredelsen av blagronnalger i 
norske vannforekomster. 

Oppdrag i forbindelse med PRA (Prosjekt for 
Rensing av Avløpsvann) har spilt en stor rolle. 
Det kom i 1976 inn i sin avslutningsfase, og det 
utarbeides nä säkalt bmkervennlige rapporter 
med de viktigste resultater. Mjøsprosjektets sjet
te og siste undersøkelsesår var 1976, og det var 
planlagt at det skulle etterfølges av et overvåk-
ningsprogram. Utviklingen i innsjøen i 1976 
pådr seg imidlertid stor oppmerksomhet, og det 
er nå planer om et bredt forskningsprogram for h 
føre arbeidet videre på flere fronter. 

Første fase av fellesprosjektet "Sur nedbørs 
virkning på skog og fisk", der instituttet hadde 
et sterkt engasjement, ble avsluttet med en 
internasjonal konferanse i Telemark i Miljøvern-
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dcp.irietmiiiciv legi Miinmiieii l"7l>. I l a v '_' 
hill MVA luils.ui Mcikl engasjert \pc\ull med a 
utlorskf S.IIDIDI ulu'Dijen mellom >icdlioik]cmi ug 
vasMiragskjcini. 

Vi liar CM. 1 .">() klo.ikkrenscanlegg i Noigc. I in 
a l.i oversikt u\ei hvordan de \irkcr, li.it NIVA 
I.Kt i oppdrag a\ I'RA komiteen og Miljøvern-
departementet a foreta en driftsundersokelsc a\ 
clem. Ved utgangen a\ 1976 var L'10 anlegg i I I 
fylker undersøkt. Det visle seg at bare halvpar
ten funksjonelle lillrcdssltllendc. Ilovedarsakene 
vai del:, at det fortes for siore vannmengdei inn 
pa anleggene pa grunn av dårlige ledniiigsiietl, 
dels konsuuksjonsmessigc svakheter og dels dar 
lige driflsfoihold. J)etle gjelder savel gamle som 
nye anlegg. 

l o r noiskc produscntcr av vannvarmcre har 
NIVÅ vært opptatt med a undcrsoke årsakene til 
korrosjon pä dementer i varmtvannsbercdcre. 1 
samarbe.d med produscntcr av vannvarmcre og 
varmlvannselementcr er det starlet et undcr-
sokelsesprosjckt, og hcnsikten e ra finne fram til 
riktige materialer og overflatcbelastningcr for 
ulike vaniityper. 

NIVAs undcrsokclser av forurensningstil-
standcn i Grenlandsljordcne gikk i 1976 inn i 
sitt siste ar. Arbeidet i 1976 var konsentrert om 
kartlegging av innholdct av organiske mikroforu-
rensninger i vann, sedimenter og usk og andre 
spiseligc oiganisincr. Det ble konstatert hoyc 
konsentrasjoner av forn ren sn inger, og del har 
aktualisert en overvaking av forckomsten av bl.a. 
kvikksølv og enkelte organiske mikroforurens-
ninger. Det er ogsii blitt utfort en registrering av 
bakgrunnsnivåcnc for enkelte av de konponenter 
som ventes sluppet ut fra de petrokjemiske 
anlegg i ISamblc. 

Etter oppdrag fra Statskraftverkcne har NIVÅ 
utfort en undersokelsc og vurdering av Ofla-
Lagcn—Mjosa—Vorma-vassdragct for ä belyse bc-
tydningen av planlagt kraftutbygging for vann
kvalitet, forurensningsutvikling og resipientinter
esser. L'ndersokclscn viste at vassdraget i dag er 
tildels sterkt belastet med avløpsvann fra bebyg-
gelsc, industri og jordbruk. Kn regulering av 
vassdragene i Jotunheimen vil medføre al elvens 
vannføring på enkelte avsnitt blir sterkt redusert. 

I o l s l i k e av Mul l tili il« t l m . U l l . likK l i . n i ; i i i i i 

gei .i\ iioiKi mili; muistrv .miilorutt; l.»t ^ utingi 
ulie ldi i j i ' l i>iiii<'iiMiiui;>liKl.iiiilt'i 

Kcsull.iltni' .i\ I».uli di nm undi hok- Ui * .*; 
iindcisokelsriii i \l|*'sa MUH h.u |IJI;. .L Milt u 
197 1. VIMI kl.ul .il il iei>iili'iin\>Miiiigiep i 
Jotunheimen \ il l .uvrni' lm mt u\!iini^Mtii.it|> • 
nen i iniis|oi n. 

Viiksoiiilieicn i N | \ \s luhlii.ick oki i lia .il 
lii ar. Del il sl.ulli; voksende bokbestand, ug 
stigende aniall ull.in li 1 !• Tl. i a ii*.ll«l| oi; ln-sok 

Instituttet har siden 1967 ulgni MI; egen 
årbok, som presenterer lutskjclligc side» av 
\irksomhelen. 1 I97d ble arboken ved torste 
gangs utsi'iidelse distribuert lii omtrent 2000 av 
institutlcts lorbiudelser og samarbeidspart nerc. 

NIVAs forskerc har sidet» l'.l.")S puhlisen 
faglige arlikler i innen- og uienlandske lids.skrif-
ter. Av disse artiklenc føreligger dei NIVA-
publikasjoncr i form av særtrykk, og ved utgan
gen av 1976 var antallei ca. 42(1. Interesserte kan 
fa tilsendt liste over disse publikasjonene, som, i 
den utstrekning opplagene rekker, kan iaes eller 
studcres i NIVAs bibliotek. 

lallet pa kontakter som onsker tilsendt insli-
luttets meddelelsesblad NI\'A-NY'l"r, utgjorde 
ved utgangen av 1976 ca. 600, hvorav 10".'. 
utenlor Norgc. 

KKSI'KKIMKMKI.I. B R I K A\ ' A I . C K K l l . l l ' -
RKK 1 VANNTORSKNING 

Instituttet har vidcrefort arbeidet med å utvikle 
aJgekuJtuiforsøk som et viklig hjelpemiddel i 
vannforskningen. Viten om ulike vanntypers 
egenskaper som vekslmedium for algcr er funda
mentalt for forstaelscn av stolTomsetningcn i 
vaniiforekomslene og de biologiske forandringcr 
som folger med sivilisatorisk pavirkning. Hetyd-
ningen av de enkelte planlenæringsstoffer for 
aigeoppblomslringcr er bl.a. undersøkt i sam-
menheng med ren.sctokni.skc tiltak, og det or 
forctatt sammcnliknende eksperimentelle under-
sokelscr av cutrofigrad i vassdrag og fjorder. 

Tallrike miljofaktorcr påvirker algevegeta
sjonen under naturlige bctingelser og g|ør det 
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v.inskclii* .1 an.ilv seie arsakei ii»; v i ikmni ;c i . \ ed 

.1 I n u k e alv;ckuhiiici i [elt eilet lahor. i loi nun 

et ilet nnihi; loi In t ske rnc a ha en met eilet 

n .un i te \ i i l l£acndc kon t io l l . ( i j c n n o m <'kN|ti*i i-

inen le r med alt;ckiil lurcr kan M re^ i snc rc de 

i«sio |oi ; iskc rcaksjonci oj; la s\ar p.i spotsinal 

om v\ •-tematikk. \ l i ; eku l tu i cncs loiski\ ini ;smes 

sige imilinhetei ot> deren p rak t i ske n y t t e studere«, 

on v idcrcutvik lcs over hele verden . Den mest 

he i i y t t ede t e s to rgan i sme til hes ten imelse a\ alge-

veks tpotens ia l i ferskvann er j>ronnali>cn SV/e 

mnlriiin <npr icnrnutum. Alle d e b c i i y t ' . ' 1 . ' !.iil-

in re r s t a m m e r Ira d e n klon som o p p r i n n e h g hie 

isolert a\ M V A i 1959 . Den b e n y t l e s na hl.a. 

som s t anda rd rcl'eranseaJi;e i I S A . Den algetcst-

m e t o d e som anvendes , hie in t roduse r t a\ NIVÅ 

ved en kongress av IAU'I 'R ( In terna t ion . i l Asso

c ia t ion on Water Pol lu t ion Research) i M ü n c h e n 

i 1 9 6 4 . 

Kt ter initiativ av M V A , X O R D F O R S K o R 

Den in te rnas jona le l imno logfo rcn ing S.I.I.. 

I S . » I C l . l s l l l t . 1 t l . l l h ' M . l l l « | l l l l t l . i l i ^ i . i i i ' i l < i t r t 

L'«i. -'* " k i o l n t .ni .mitt r! i l tutt tu iM.'tuilt 

sv ni|>< 'sunn >>in lunk at .tii;« ki i l t im t i liM'.ni >!,. 

gisk lotski t ine Nv n.j»«>«tcl saml« t ' ' I iNh.iktM 

h a IS naspit ict , hvot.iv de Mest« 1« ttetuli v i t in 

skaps iucnn p.i omi .u l e l . Det hie p u s , ut« it '.i. 

h . i cd la i ; NODI ««nil.itlet M'itliah emne t i l imi i tn i 

t n e l o d e i , Ivsiolo^i, ok«>lni;i ni; pi . tkttsk \ai tn 

lotsknniL;. 

SvmpoMet n.i en stallt'« av livot sindiet m 

hruki ' i i av a lgekuhi i te i i vann lo i skn tn i ; si.n n.i. 

nji a i rannemeiHei vil i hov grad ludra til o k i 

samarhe id oi; kiuinsk. ipsiuvcksl ini ; mel lom lo is 

kcrc over hele verden. 

MAS.SK,'TVIKUM; w W.AC.RONNAI.GKK I 
N O R S K I V A S S D R A G 

Vegela.s jonsperioden 197t> var karakter i ser t av 

ti ldels s to re o p p b l o m s t r i n g e r av h lagronna lger i 

1'Iere no r ske innsjoer. Kt særlig in teressant tilfelle 

Kil!. -• Kk-kironniikniskopisk bilde av lestalgcri Sitenastrum raprkiirnutum Priniz. Cellene cr omlag 2 ßm brede OR 
'.'(I fim Linne. 
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val algoul\lklmv;eli l Mjosa-til.lllla svstolnet med 
(>v, ilUihimi h,irit,ii in JVIIMJ* som dommeteiulo 
.111 l'a grunn as don stoio ptaktisko >>g ulen 
skapolige hrtvdmug Ilar insliluilcl \iet uiwkling 
on ,i\ lilagroimalger oki lors-kningMiiessig opp-
merksotnhel. 

Masselorokomster av blägronnalger or karak
teristiske foruiensningsvirkninger av ulslipp a\ 
organisk stoff (saprobicring) og gjodselstoffer 
loutroficring). Stote oppblomstringar av bia
gronnalgor er blitt mor vantig i norske vassdrag 
fra århundreskiftet til nå, men oppblomstringene 
har ulik intensitet i de forsk eilige ar. Nar 
blägronnalger far frodig utvikling, nedsettes 
vannforekomstenes brukbarhet til Here formal. 
Vannet blir mindre egnet til rekreasjonsformål 
og det får nedsait kvalitet for bruk til vannfor-
syninger (vanskelig å rense, lukt- og smaksulem-
per, helsemessige konsekvenser). \ ' idere har 
dominans av blägronnalger mange folger for det 
biologiske stoff- og energikretslop med vidtrek-
kende negativ betydning for vannrcssursenc det 
gjelder. 

Undersokelser av eutrofieringsfenomenet i 
England, Tyskland og Sveits har vist at i inn-
sjøenes utvikling fra oligotrofi til eutrofi er del 
mulig å påvise faser. Det har ikke vært en jevn 
utvikling, men perioder med raske forandringer 
har vekslet med perioder av stabilitet. Den 
trinnvise utvikling er kanskje best demonstrert 
ved de tilsvarende forandringer i algesamfun-
nenes sammensetning i de undersøkte innsjøene, 
og ligger dokumentert i bunnens sedimenter. I ;or 
enkelte europeiske innsjøer begynte imidlertid 
direkte undersokelser av planktonsamfumiene og 
hydrografiske forhold så tidlig at det er mulig ;i 
rekonstruere utviklingen siden århundreskiftet. 

De enkelte utviklingsfaser er karakterisert av 
planktoninvasjoner i vannmassene. Med dette 
forstås en plutselig opptreden av en plankton-
organisme i stor forekomst i en innsjø hvor 
denne organismen enten ikke har vært funnet 
eller bare har vært sporadisk påvist. For å kunne 
avgjøre om en slik planktoninvasjon har funnet 
sted må innsjøen ha vært grundig undersøkt 
gjennom lengre tid. 

Instituttet har studert slike fenomener i mind-

ii- v.uinloiokomstor Mim tr Mill tuii<>h>t: ^i n 
norn tutuionsiun^\p.tx ttktimg M.IIM »»pplilntnsi 
img a\ hlagionnali;et C><i'//..-;.<».i .tf.inHn \ i 
(ijOISJOOIl. A k e i s l l u s , Ol t \ p i * k 1 l o p o l J ' t i l 

somiiieniker kau dei i denne _'.." km »i>>n 
innsjoon utMklos on pupul.is|<>n som iilsv.tui 
I fili tonn lomek i algei. .\l|>ek<tnseiiii.is|>im-n i 
\anninassene el ila omlag *-M> mg l o m e k i pl htii 
\.inn. 

Dot val on n.eislaeiide blagloniialKO.il 1 <>» ;U,i 
tiintl tiiinit'ti Ju. Iiitiiis som tilviklet sog i \l |ovis 
vannmassei oltoisominoioii M'7<i. Da algen hai 
on karakteristisk ubehagelig lukt nyvi i I risk 
tilstand, ble dot snau rapporten store ulemper 

Vig. '1. Ma^i'unnal^en (hiillutoriti borticti fu. tenuis kî ot 
i perioden misvisi lii oktober I97f> problemer tor 
drikkevannsiorsyning Ira Mjosa-Cdamasystemet : Ited-
mark, Akershus og Øsli'ol-1 {Alyeiradenes bredd er 
omlair 1 tim). 

122 

file:///anninassene
http://blagloniialKO.il


loi de v.iiiniotsv nullel som har Mjosa Glama 
MUH ravamiskiUle. Problemet tiltok gjennom 
al lg l t s l o g M'plt'llllK*r. 

Ved den orriimrre renseiekniske behandling 
a\ vannet med klorering dannes kjemiske for-
bindelser som forsierker den ubehagelige luki
ng smakspavirkning som algene gir vannet. Ol», 
servasjoner pa sestonslasjoner (se NTNI-ais-
beretning 197. r)| har muliggjorl en detaljen 
oppfølging av algefenomenet i Mjosa-Glama-sys-
I emel : 

Algebeslanden [»reges av kiselalgene fragilariu 
crutonensis og Asterionella formosa og bla-
gronnalgen Oscillatoria borne! i fa. tonus. 

— Algene forekommer i stor mengde og viser 
markerte maksima i vekst og utvikling. 

— Algeoppblomstringene har tilnærmct samme 
monster på alle stasjoner i Mjosa og vassdraget 
nedstrøms. 

— På grunn av de markerte utviklingsforlop for 
algene, er det mulig å registrere en tidsfor-
skyvning fra Mjosa til estuaret. Algene har 
störst førekomst ved Sarpsborg omtrent en 
uke etter at de har kulminert i Mjosa. 

— Algemengden avtar på strekningen Vorma-
Oyercn (fortynning) med påfolgende okning i 
tetthet i avsnittet Øyeren-estuarct. 

— Algeforekomstene viser slående likheter fra år 
til år. Det er imidlertid visse tiekk som 
særpreger de enkelte årene. Masseforekomst 
av Oscillatoria borneti fa. tenuis var typisk for 
1976. 

Algene fra oppblomstringer i Mjosa transporteres 
og gjør seg gjeldende i de nedenforliggende deler 
av vassdraget. I det Vorma møter Glåma, blir det 
en fortynning, som snart oppveies ved at algebe
standen øker på grunn av vekst videre nedover i 
vassdraget. Algeveksten er så kraftig at den 
kompenserer både fortynningseffekten av Glå-
mavannet og tap pga. ødeleggelser, frafiltrering, 
naturlig avgang av døde individer o.l. Men 
avrenningen er så betydelig at algebestanden 
utvaskes, og for å opprettholde høy algetetthet 
trenges det stadig tilførsel av alger fra ovenfor-
liggende deler. 

Algeoppbliniisiimgei i M|t»\a li.u <ttrf»>t pi.ik 
liskt konsekvensei bade i Mjosa »*n tor tiirhol 
dene p.i vassdiagsstiekiungrn lull urd til istua 
I ei i Ost I old. 

1 de lieste tilleller 1 Ni »ige k.m opphlnmstiiM 
ger .i\ blagronnalger i diikkevaniiskilder inedloir 
hygieniske ulemper og praktiske prohleimi 1 
reiiseanleggene. Noen direkte helsemessig iisiko 
skulle ikke \ ; r te forbundet tiled ,t bruke slikl 
vann til drikkevann, seiv om det kvalitetsmessig 
kan virre uheldig pavirket. 

Annerledes kan det stille seg hvis giltige 
blagronnalger opptrer i stor mengde i drikke-
vannskilder. Sa vel mennesker som dyr kan da 
bli utsalt for forgiftninger. Likevel er erfaringene 
fra andre land at dette horer til sjeldenhetene. 1 
flere norske innsjoer er det etter hvert ulitt slor 
produksjon av blagronnalger som under visse 
bctingelser kan medføre forgiftninger. 

Vannressurser med masseforekomst av bla
gronnalger blir i voksende omfang tatt i bruk til 
vannforsyning før mennesker og dyr, og det er 
derfor nodvendig å ha oppmerksomheten rettet 
mot disse forhold. NIVÅ har studert de algolo-
giske og praktiske problemer i mange år og ser 
nå behovet for at forskningen på dette fell 
trappes opp. 

Asterionella formosa Hass 
mm /' - - Fragilaria crotonasis Kitton 
3 OT 

— Oscillatoria borneti fa. tenuis Skuja 
1 

2,5-
i 1 

/ \ 
2,0 I \ 

I \ 
1,5- i i 

i \ 

1,0 ' \ l\ I ̂ ~-\ 
0 , 5 / •• / \ \ 

Mai ' Juni ' Juli Aug. ' Sept. ÖkT r 

Fig. 4. Seslunobservasjoncr av algeIbrckumsl 1 (jlåma 
ved Sarpsborg-Tune fellcsvannverk mai — november 
1976. 

123 



NORSK I N M I J l I I I-OK I I I I l U R s k N I M i 

FORMAL 

- t'tforske ojjuirrdc teknivkc. okono 
nuskr, hygieniske OK andre miljo 
me^ige sporsmal i forbindelse med 
forureiuning av lull og renting av 
forurensel luft 
På oppdragsbasis ut lore lorsknings 
arbeid, undersokelser, utredn inger 
og radgivende virksomhet for sen
trale og lokale myndigheier. for 
næringslivet og andre 

- Arbeide foråt uten-og innanlandske 
crfaringer for forskningsresultater i 
forbindelse med luftforurensninger 
og luftrensing blir gjort kjent pr\ en 
slik mate al de kan bli nyttiggjort i 
praksis 

- Bidra til medarbeidernes faglige ut
vikling og dykiiggjøre dem for inn
sats innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Professor Olav Gjærevoll, formann 
Professor Kristian Bjor 
Direktør Tor Holmoy (til 30. juni 19 76) 
Ekspedisjonssjef Erik Lykke 
Overingeniør Erik Thurmann-Nielsen 

Fast mølende varamann: 
Avdelingssjef Thor Werner Johannessen 

Fra 1.1.1977: 

Professor Olav Gjærevoll, formann 
Professor Kristian Bjoi 
Fylkeslege Arne B. Knapskog 
Teknisk assistent Vidar Lurud 
Ekspedisjonssjef Erik Lykke 
Forsker Jan Schaug 
Tekn. direktør Ivar Sørli 

DAGLIG LKDKl.SK 

(mtituttijrf: 
Dr philos. Brynjulf Ottor 

.-lis, tmtituttsjff: 
Meteorolog Odd F. Skogvokl 

A ti mm tst rasjon : 
Kontorsjef: Bedr.ok. Paal Berg 

ØKONOMI 

Utgifter 10.3miH.kj 
NTNF-bevilgning 5.3 mill.kr 
Oppdragsinntekter 4,2 mill.kr 
Andre inntekter 0,1 mill.kr 
Avdeli n »««*• f 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 22 
Ingeniorer 9 
Annet personale 38 

I alt 69 

ADRESSE 

Elvegt. 52, Posiboks 130 
2001 Lillesuom, Tlf. (02) 71 41 70 

NI LUutgir egen årsberetning s<*m kan 
fås ved henvendehe til instituttet 

http://10.3miH.kj
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Dei \.ir i 1'.I7(> god tilgang pa nye prosjekter, 
interne sa" fl som eksieme. Institultet hadde ved 
utgangen av aret lTi'1 enkeltprosjekter i arbeid. 
86 prosjekter (hera\ L.'.r> kommuneprosjeklerl Me 
av slut tel i lopel av aret. 

Hlani de nye eksterne prosjekter linner vi en 
rekke oppdrag som dreier seg om maling a\ 
/orurcnsninger Irr igangvirrende industri og vur
dering ;•>• forhold i forbindelse med bygging a\ 
nye anlegg, — som stedvalg, skorstcinshoyde og 
forvent et forurensningsniva. Oppdragsgiven' er 
industribedrifter og offentlige og private instiui-
sjoner. Forste del av den store undersokelsc av 
luftforurensningene i norske byer og tettsteder 
gar mot sin avslutning. Delte blir etter 

oppdrag Ira Miljøverndepartementet - avlost av 
et permanent overvakingssystem pa ca 30 utvalg-
tc steder fordelt over hele landet. 

Hele aret har det vært arbeidet med rapporten 
for OKCD-prosjektct, ("Long Range Transport 
of Air Pollutanls"). Rapporten vil foreligge i sin 
endelige form i forste del av 1977. Forberedcl-

sen III it IA It stun niti m.>N|i.ii.il'. pt"\ |<kt. 
"Lurope.in Mniutnim^ 1'rngi.ttnnu ", h.ir m;vj 
krev el en -.lin innsats. 

De nye inieme prosjekter ang.ii vrrlig utvik 
ling av instrumenter, provrtakingsmettulet <>g 
kjemiske analysrmetoder. 

MI7li II.il v.ilt el vanskelig ,u okminniuk lm 
institiillel sutn lolge av sime iiiniedmni;\.iil>eidei 
i de nye luk.iler og hendelig leduseit Im.iiiMri 
mgsgiunnl.ig loiOKCD piosjektel. fm I*»77 tei; 
uer en imidlerlid igjen med a ha balanse i legn 
skapel. 

I april Kunne instituttet, eller avslutlide 
inmedningsarbeider, ta i bruk sine nye lokaler i 
Klvegalen ")2, Lillestrom. Nl l . l ' disponerer her 
ca 3 ">00 m : brutto, fordelt pa laboratorier, 
kontorer, foredragssal, moterom, bibliotek, ar
kiver, kantine og lagere, og det er gode mulig-
heter for utvidclse, idet endel av byggel er 
videreutleiet pa kortsiktig kontrakt. Heliggen-
helen er meget god, med nær kontakt til 
sum tunnels servieeorganer (kommunikasjon, 
post m.v.). M L l ' har medde t te fatt tilfredsstill
ende lokaler for lang tid frcmover. 

NILt' har flyllel ti] nye lokaler i Elvegt. 52, Lillestrom. 
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l.nnthwrrsiltf 

kommuiieprosjektene, som del har vcert n.tr-
mere 50 av, liar i de forlopnc är utgjort en solid 
grunnstamme i prosj'eklmassen. De fleste av disse 
vil bli avviklet ved årsskiftet 1976/77, bare en 
handfull blir beholdt som sclvstendige prosjek
ter. Basert på erfaringene fra dette arbeid, blir 
det nå — etter oppdrag fra Miljøverndeparte
mentet — etablert et målenett for permanent 
overvaking av luftkvaliteten i Norge. I målenet-
tet inngår 30 stasjoner, og målingene omfatter 
svoveldioksyd, svevestovmengde, partikulært sul
fat og bly. Stasjonene er plassen i folgende byer 
og tettsteder: 

Halden (2) Stavanger 
Sarpsborg (2) Sauda 
Hamar Odda 
Gjovik Ålvik 
Lillehammer Bergen (2) 
Lillestrøm Årdal 
Oslo (2) Svelgen 
Drammen Trondheim 
Slemmestad Mo i Rana 
Larvik Sulitjelma 
Notodden Narvik 
Porsgrunn Tromso 
Kristiansand Kirkenes 

Fotokjemiske oksydanter 

Man er etter hvert kommet til klarhet over at 
ikke bare svoveldioksyd, men også hydrokar-
boner og nitrogenoksyder transporteres med 
luftmassene over store avstander. Under påvirk-
ning av sollys danner disse stoffene fotokjemiske 
oksydanter, blant annet oson, og det er mye som 
tyder på at deler av Europa nå er på grensen til 
et mer omfattende fotokjemisk oksydantpro-
blem. Det er klart at det om sommeren er mer 
enn tilstrekkelig solstrålmg på høye breddegra-
der til å sette igang de fotokjemiske reaksjonene 
som fører til oksydanter, og en kombinasjon av 
lokale utslipp og langtransporterte forurens-
ninger vil kunne forårsake problemer også i 
Norge. 

/ H I / I I W M 

Kartlegging av lorurrnMungsMtuasjonc-n i Nrdir 
Teli mark har lorls.Ul. Dr inrlenriilutiiskr mal 
ingene omfatter \imt, tempeiatur o« tuktignc-t. 
og «le kjemiske paranietre <-r: svo.eldiok^d, 
sulfat, nitrogenoksvdrr, liydrokurlumt-r. u n n 
oson (og andre oksydanter). I forbindelse mrd 
den fortsatle diskusjon og tmilighetrn lor dan-
neise av fotokjemiske oksydanter etter al Ral 
nes-anleggene kommer i drift har NU.I beregnet 
konsenirasjonslorlopet av de "smog" itannende 
komponenter som funksjon a\ tid og sted i 
Nedre Telemark. Ta grunnlag av heregningsre-
sultatene er det på det naværende tidspunkt 
vanskelig a forklare de observerte osonkonsen-
trasjonenc. Dette skyldes sannsynligvis en kom
binasjon av en ufullstendig kjennskap til eksister-
endc utslipp av hydrokarboner og tilforsel av 
oson utenfra. 

1 forbindelse med en utredning om kjerne
kraftverk i Norge, har NI LL' fra Kjernekraftut-
valget fått i oppdrag å foreta en spesifisering av 
meteorologiske forhold relevante for Oslofjord
området, samt gi en oversikt over tilgjengelige 
spredningsparametre. Oppdraget omfatter også 
en sammenligning av miljopåvirkningcn fra 
kjernekraft og olje-, kull- og gasskraftverk under 
normal drift. 

VIRKNINGER 

Pä plante og dyreliv 

Gjennom prosjektet "Sur nedbors virkning på 
skog og fisk" (SNST) har vi deltatt i vurdcringcr 
av tilførsel og virkninger av den sure nedbor. 1 
forbindelse med avslutningen av prosjektets fase I 
ble det arrangert en internasjonal konferanse i 
Telemark i juni 1976. Delegater fra 20 land og 6 
internasjonale organisasjoner motte. 

En enstemmig konklusjon fra konferansen 
gikk ut på at det er klar sammenheng mellom 
forsurning av vassdrag og fiskedød i visse regi-
oner, og at sur nedbor på lengre sikt også kan 
være en trussel mot skogen. Myndighetenc i de 
respektive land er anmodet om å oke innsatsen 
for å belyse og eventuelt avverge slike virkninger. 
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SNSI--prosjektet er na igang mrd lasr II f«>r 
fullføring av oppgåver som krrver lengre lid, 
samt klarlegging av nye og viktige sporsmål som 
er reist under fase 1. 1 fase II skal dessulen 
kart leggingen av forurensningsbelastningen ved 
nedbor og torravsetning utvidcs til å omfatte 
hele landet. Disse malinger vil danne grunnlag 
for utvalg av stasjoner til en iner permanent 
overvaking etter 1980. 

Atmosfærisk korrosjon 

I lopet av året er det satt igang et storre 
samarbeidsprosjekt, med målsetting å utvikle 
metoder for valg av optimalt system for beskyt
telse av ståi. Hensikten er å kvantifisere en 
lokalitets nedbrytningspotensial som funksjon av 
stedets meteorologiske og atmosfærisk/kjemiske 
parametre. Valget av optimalt beskyttelsessy
stem — unde hensyntagen til såvel okonomi 
som holdbarhet — vil da kunne treffes uten en 
langsiktig utprovning. Samarbeidsprosjektet har 
fått 21 deltakere. Forskningsinstitutter, produ-
senter og brukere er representert. 

REGIONALE PROBLEMER 

OECD-prosjektet Long Range Transport of Air 
Pollutants (LRTAP) 

Ved årsskiftet 1975/76 forelå det forstc utkast 
til rapport fra LRTAP-prosjektct. Styringskomi-
teen behandlet rapporten i et mote i begynnel-
sen av mai, og i den hensikt å få rapporten så 
fullstendig og vitenskapelig korrekt som mulig, 
ble en utvidelse og omarbeidelse vedtatt. I lopet 
av sommeren 1976 ble disposisjonsplanen for 
den endelige rapport og det faglige innhold av 
hovedkapitlene fastlagt gjennom moter med 
forskere fra de andre deltakende land. Nye 
utkast for hovedkapitlene er sendt de respektive 
land. Kommentarene blir nå innarbeidd i den 
endelige versjon som en regner med vil foreligge i 
lopet av året 1977. 

/VrrrtrtMTN/ tn-rriti^uti* iir luftrn i t.uttipn 

I.R I AP-prosjcklet lutr visl al clrl et Itrhux lor cl 
permanent og mir omlattciulr ovrnakmgspro 
gram lor lufllorurensninger i Lumpa. I norn ar 
har NU.I' derfor arbeidet med el n \ l l regionalt 
prosjekt. European Monotoring Programme 
(EMP). Dette vil omfatte bade osl og \cst euro
peiske land. 

Programmet vil bli tilknytte! K.Ns miljovern-
program og et turn samarbeid vil bli etablert 
med Verdens meteorologi-organisasjon. Planer er 
utarbeidet i lopet av aret, og den komite som har 
vurdert planene har anbefalt al NI1.L' får i 
oppdrag å koordinere måleprogrammet og inn-
samlingen av cmisjonsdata. Bcskrivclsc av prove-
takings- og anaJysemetoder er distribuert til 
deltakcrlandene, og en regner med al arbeidet 
med etablering av målestasjoner, interkalibrer-
ing etc. vil bli påbegynt i 1977. 

NYE PROBLEMSTILLINGER 

Etter hvert som en får mer kjennskap til 
luftforurensningencs kjemiske sammensetning, 
trekkes stadig nye komponenter inn i bildet. 
Samtidig vil den del av atmosfæren og jordover
flaten som på lengre sikt blir berort av disse 
forhold, utvide seg. Halogencrte organiske kom-
ponentcr som bare langsomt brytes ned i natur
miljøet, er påvist i de ijerncste områder, og det 
er relevant å sporre hva dette vil bety når disse 
stoffer akkumulcres gjennom årtier. I forbind
else med oson-laget, som tjener som en beskytt-
ende skjerm mot for stor ultrafiolett bestråling, 
er forurensende utslipp fra spraybokser (freon) 
og overlydsfly (nitrogen-oksyder) kommet i 
sokelysct. Det fryktes at utslippene vil redusere 
oson-konsentrasjonene i en grad som vil medfoie 
en helsemessig effekt, — en effekt som i tilfelle 
vil være global. NI LU har nå fått arbeidsforhold 
og utvidclsesmuligheter som vil gjore det lettere 
å trenge inn i disse nye og ukjente områder. 
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1'ndirdi rektor 
I «uMein SluiiK.ii'd 

Sivilingeniør 
\.-f\\ Tnmhrr 

F O R M A L 

Drivi- og f rem nu- bv og region 

forskmng i Lindrt pa en slik ma te .it 

pl.mlegging innen l m d e l t e I t i l a\ 

samfunnsl ivet kan bygge pa ei 

bed re vi tenskapel ig grunnlag . 

Pii oppdragsbas i s ut fore fnrsknings-

a rbe id , undersoke l se r , ul redn inger 

og rädgivi ndf v i rksomhet du- sen

trale og lokale mynd ighe t e r , for 

næringslivet og a n d r e . 

- Bidra lii ä u tvikle nordisk og inter-

nasjonal t samarbe id , bista i un 

visning pa fel tet , drive ini'or 

s jonsv i rksomhet og pä a n n e n n u u e 

a rbe ide for al no r ske og u ten-

landske resu l ia te r av by- og region-

forsknintf u t n y t t e s i praksis i viirt 

samfunnsl iv . 

Bidra til m e d a r b e i d e m e s faglige ut

vikling og dykt igg jøre dem for inn

sats innenfor og u t en fo r i n s t i t u t t e t . 

S T Y R K 

U n d e r d i r e k t ø r To r s l e in S lungård , 

formann 

Vegsjef Ches te r Danielsen 

ekspedis jonss jef Øyv ind Gustavsen 

S to r t i ngs rep resen tan t Arne Nilsen 

Ekspedisjonssjef Per Schre iner 

Fra 1 .1 .1977: 

C a n d . m a g . Bjorn M o e n 

Sosiolog Mariku Kolbcns tved i 

D A C l . K . 1.1.1*1 LSI 

Si\ i ltn^enior hgil I m 
Ass. ni^t il ul i N|t-| 

L a n d s k . i p s . n k m k t li< 

K n n t o r \ | i l l . t i l Kakos 

OKONOM1 

V'gi f te r H,'2 mil l .kr 

NTNF-bevi lgn inger -\,'S mil l .kr 

O p p d r a g s i n n t e k t e r m.v. . . 3.(i mil l .kr 

A n d r e i n n t e k t e r 0,4 mil l .kr 

PKKSO.NKI.L 

I '&H-utdaniU' t p e i s o n a l e 41 

Jngeniorer '> 

Annel pe rsona le 27 

I alt 71 

A D R L S S I . 

Bn-kkeveien 22 24 , Oslo S 

Pos tboks 4 4 Korsvoll 

Tlf.: (02) 2 : i b u HO 
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INNl.KDNINC PROSJKKll .M. 

liv- og regionplanleggingen har lii oppgave å 
samordne interesser og hcnsyn som angar tilbyg
ging og utvikling i storre og mindre geografiske 
omrader. Det meste av planleggingen utfores av 
kommunale og fylkeskommunale organer. 
llvilkc problemer som er i fokus endrer seg med 
tidcn. \ l B R s rolle som serviceorgan for planleg-
gere i hele landet tilsier stor fleksibilitet i 
instituttets virksomhet. Dette kravet er ikke 
alltid lett å forene med kravet om grundig 
vitenskapelig behandling av de problemcr som 
tas opp. Instituttets arbeidsoppgåver har i lopct 
av året tiltatt i omfang og bredde slik at de nå er 
mer omfattcnde enn noen gang for. Oppdrags-
virksomheten og informasjonsarbeidet har vist 
den største okningen. Utviklingcn er gledelig og i 
tråd med instituttets formål, men den kan virke 
begrensende på instituttets muligheter til ä ta 
opp nye og aktuelle problemstiUingcr som ennå 
ikke har funnet oppdragsgivere. Ved utform-
ingen av instituttets langtidsplaner vil derfor 
virkningene av denne utviklingstendensen bli 
noye vurdert. 

Instituttet bestreber seg på å ta opp proble
mer og oppgåver som er vesentlige for planleg
ging og utvikling i de fleste av landets kommuner 
og fylker. Fordi det meste av oppdiagsvirksom-
heten finansieres av sentralforvaltningen vil det 
lett være dens problemstillinger og interessefel-
ter som dominerer prosjektarbeidet. Økningen 
av kontaktflaten mot den kommunale og fylkes
kommunale forvaltningen samt bedret kontakt 
med næringslivet er en høyt prioritert oppgave. 
De viktigste oppdragsgivere er imidlertid som 
før Miljøverndepartementet, Kommunaldeparte
mentet og Vegdirektoratet, men i året har det 
også vært utfort prosjektarbeid for Forbruker-
og administrasjonsdepartementet, Sosialdeparte
mentet, Handelsdepartementet, Kirke- og under
visningsdepartementet samt Finansdeparte
mentet. 

I lopet av aret er instituttet sikret hensikts
messige, nye lokaler i Oslo. NIBRs styre ser 
imidlertid ikke diskusjonen vedrørende desentra
lisering av instituttets virksomhet som avsluttet. 

Tyngdcpimklcnc i prusjckt\irkM>mlirtrn kan 
nevnes ved stikkord som K.rfaringcr fra general 
planarbeidet, l-.rfaringcr Ira arbeidet med Nor\k 
Vegplan II. Rcssursrcgnskap, Arc.ilokonomi, 
Tomtekostnader, Kommunal IxiligtitvikliiiK, Sen
trale bystrok, Offentlig og privat ijcncslcyling, 
Brukerdeltaking i planleggingen m.fl. Blant 
forpriisjcktene finner en tema som Virkninger ai 
store utbyggingstiltak, Planlegging a\ petrole-
umstilknyttet virksomhet. Lokale konsekvenser 
av sentrale vedtak, Kommunal okonomi m.fl. 
Antall prosjekter er stort, siste året var det 
aktivitet på mer enn 80 enkeltprosjekter. 1 
omfang svarte gjennomsnittprosjektet ti! 1/4 
årsverk, bare hvert tredje prosjekt var storre. 
Mulighctenc for konsentrert, tverrfaglig virksom
het reduseres sterkt når medarbeidernes innsats 
må spres på mange oppgåver. Noe av ulempen 
sokes redusert ved å gruppere prosjektene etter 
tema og type problemstilling. 

I det etterfolgende vil vi omtale noe nærmere 
to storre prosjekter som har vært bearbeidet i 
1976. 

I lopet av 1960 årene ble by- og regionplan
legging i landet styrket gjennom lovgivning og 
administrativ utbygging. Planleggingsarbeidet var 
analytisk i sin karakter, det skulle fremme 
rasjonalitet i avveininger og bcslutninger. By- og 
regionforskningen skulle produsere metoder og 
kunnskap som sitt bidrag. 

Gradvis måtte man med st.uffelse og undring 
erkjenne at planer og forskningsresultater ikke 
fikk den tilsiktede virkning på utviklingcn. Inter
essen ble forskjovet fra fysiske planer over til 
virkemidlene. FoL'-virksomheten ble sterkere 
rettet mot kunnskap og metoder for å samstem
me planmål og virkemidler. Dette brakte inn i 
fokus institusjonenes innflytelse på problemav-
grensing og losning. By- og regionforskningen 
måtte beskjeftige seg med politiske og admini
strative prosesser, med hvork'des erfaringer fores 
tilbake til planleggingsorganene og hvorledes 
medvirkning i planleggingen virker inn på fram
gangsmåte og resultat. 

Prosjektet Erfaringer fra generalplanarbeidet 

9 
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Utdrag av Regio-indcks 1976:2. Indeksen er en lopende 
registrering av litteratur om norsk samfunnsvitenskapetig 
regionalforskning. 

ble utformct i samarbeid med Miljøverndeparte
mentet. Siktemålet var ä gi en systematisk 
framstilling av erfaringene fra ti ars generalplan-
arbcid i norske kommuncr. Kesultatcne skulle 
danne grunnlag for departementets arbeid med 
lovverket og retningslinjer og informasjon om 
kommunal oversiktsplanlegging. Da Bygnings
loven i 1966 ble gjort gjcldende for helelandet, 
regnet man med at alle kommuncr skulle lia 
sluttbehandlet sine planer innen 1975. L'nder-
sokelsen v';ser at bare 7 1 av 439 kommuncr var 
kommet sä langt da perioden var omme. Kn 
vesentlig oppgave i prosjektarbeidet ble derfor a 
finne forklaring pa den seine framdriftcn. 

Et typisk trekk var at presskommunene, bvor 
en også finner den største konsentrasjonen av 
befolkningen og virksomhetene, var kommet 
lengst i planarbeidet. At de typiske utkantkom-
muner ikkc hadde ført sin planlegging like langt 
som bykommunene tyder pä at generalplanleg-
gin^-ens form ble ansett som mer tjenlig for 
losningen av oppgåver i de tett folkcsatte kom-
munene enn for problcmene i fraflyttingskom-
munene. Erfaringene tyder ogsä pä at det er en 
rekke andre forklaringer. Av de mer praktiske 
årsaker kan nevnes at kommunene har savnet 
retningslinjer og veiledning, de mangier planleg
gingskapasitet og økonomiske roidkr til ä drive 
planlegging, de har ikkc laget seg framdriltspro-
gram for planarbeidet eller de har fryktet for al 
generalplanen ville sette en stopp for boligbyg-
ging m.m. i kommunens spredtbygde strok. 

l hcr\ikispl.u>leggine,i-ii\ yrinnU i^endr ^.u.ik 
ler k.ll) "gs.i IICMIC MIMI .uvik III MIM II.im.luti i 

planarbeidet. Del ei ogv. iinuhi; .i .mia al 
usikkcrhet, koiillikler og pmlili inri MUN ei 
knvttcl lii o\crsiki\pl.mlcggiiigcn k.m l»m ul 
uvilje mol a lalle bcslulningrr. I w-vJieieu ei 
km Hel lii lorhold i planlcggingcn-. OIIH-IWIMI 
som den ikke kan p.iwrke ni; ul lorhold i 
tilgrensendt' besliiliiingsniiir.tder. I en .uiimsl.tie 
pregel a\ uvisshcl s\ nes det a \.eie vair-kdii* .i 
dri\e omlallende, rasjonell og piinliiklnriciiicii 
planlegging. Deile kan også \ . i re en forklaring 
pa al det kommunale planlcggingsarbcidcl lilii 
oppsplittet i Ira-dag-lil-dag-losning a\ oppgåver. 

Arbeidets neste fase legger \ekt pa a utvikle 
planopplegg for ulike typer kommuner lilp •• el 
problemer, oppgåver og forutsetninger lokali. De 
vanskcr dette medfører kan ikke alenc loses ved 
retningslinjer for planleggingen, del er også 
vesentlig at retningslinjene gir kommunene spil
lerom I il a velgc den planleggingsform som best 
er tilpasset dcrcs egen situasjon. Detie kan 
forenes med behovet sentrale myndigheter bar 
for kommunal oversiktsplanlegging. 

1'ro.sjektel Krfaringer fra arbeidet med Xorsk 
Vegplan II ble gjennomført i samarbeid med 
Vegdirektoratet og Miljøverndepartementet for a 
systematisere erfaringer Ira arbeidet med trafikk-
problemcne i landets tettsteder. Materialet ble 
innsamlet ved ä intervjue formenn og sekretærer 
i 71 lokale utvalg og ved ä gjore mer grundige 
studier av planarbeidet i fire av leltstedene. 
Ilovedsiktcmalet var a belyse hvorledcs denne ad 
hoc-planlcggingen var organisert og hvordan den 
hadde fungert. Norsk vegplan for byer og tett
steder (N v'P fl) er et statlig, sentralt organisert 
scktortiltak og er a\ interesse foidi det tjencr 
som eksempel pä hvorledcs en sektor mobiliserer 
deltakere ulenfor egen sektor til -'; ta del. Med 
deltakere Ira de berorte kommunene er det 
lettcre ä sikre lokal stotte ved gjennomforingen, 
i tillegg sikres tilgang til lokal kunnskap om 
problcmene i omradene. l)c sentrale, statlige 
myndigheter ho'dt likevel en styrende hand over 
planleggingcns forlop ved å sette stramme tids
grenser, ved ä bestemme arbeidets organisering 
og ve '< å sette veilcdende økonomiske rammer 
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lot \iulen-. imesleimgei. De sti.imme IIIIM.IIII 
mene kom ul a la \e\enlhge konsekvensrr lor 
piohlenihehundhngeu. Del gar Irani a\ undersok-
«Ken ai de s.rrlig likk innflytelse pa helland 
lingen a\ kollektivtrafikken, irafikksikkerhelen 
og pa hens} nel lil ollentlighet under planar 
beidets gang. Del ble ikke skapt ny planorganisa-
sjon med nye deltakere og nye lollop, men en 
ny samarbeidsform lor beslaende beslumings 
organ. 

Kl s.i-rpreg ved arbeidet var al el megel 
omlatlende <>g verdifullt informasjonsmateriale 
ble utarbeidet pa senualt bold, og fordell lil 
samllige lokale utvalg. Dene materialel liar 
vesentlig verdi ogsa uienfor vegsek'oren. 

Sporsmalet om deltaking i planleggingeu hur 
også vært gjenstand lor undersokelser ved insti-
tuttei i det forlopne ar. I-.lter oppdrag Ira 
Kommunaldepartementet har del vært sumlet 
inn opplysninger om tilfeller hvor strid om 
planleggingssporsmal har gilt opphav lil danneise 
av lokale aksjonsgrupper. Innen et ulvulg av W 
steder er det gjort nier inngaende studier av 
aksjonsgruppene og den sammenheng de gar inn 
i. Del ei også avsluttei el |>roveopplegg for 
registreringsteknikk som kan nyttes nar lokalbe
folkningen skul engusjeres for a ytre seg om 
forhold i det iysisk-visuelle miljoei. 

XYE 1'KOSJKKTKK 

1'ordi ressursene er begrensel og fordi det lar tid 
ä behandle de prosjektoppgåver som er etablerte, 
er üct ikke mulig ü salse pa mange nye l ' o l -
oppgaver samtidig. Derfor er dei svært viktig ä 
velge tema for forprosjekter som ligger nær opp 
ti! de problemer og oppgåver som vil være av 
spesiell interesse for by- og rcgionplanleggingen i 
de kommende är. 

Reformarbeidet i lok,.ilorvaltningen reiser 
sporsmiil som er vesentlige for organisering og 
gjennomforing av by- og regionplanleggingen. 
Bilde fra lokalt og sentralt hold har del blitt 
markert stor inlercss- for a klarlegge kommun
enes okonomiske situasjon i forhold iil deres 
oppgåver, yieisesniva og utgiftsbehov. Sammen 

Kkseniprl p.i Nil lKs kinmniKiflv pci . 

med Kommunaldepartementei bearbeides ei lor 
prosjekt innenfor deile lema og elter oppdrag 
Ira Miljoverndeparleinenlel legges del opp lil en 
undersokelse av lokale konsekvenser av tillak 
som settes i verk av sentrale styresmakter. 

Oljevirksomhelen i Nordsjoen gir opphav lil 
betydelige lokale og regionale endringer og stiller 
virksomheter og niyudigheur overfor en rekke 
valg. Det er el velkjent problem al utbyggingstil
tak blir store i forhold lil de lokalsamfunn 
aktivitetene skal innpasses i og ul rusk utbygging 
forer til problemer av fysisk, okonomisk og 
sosial karakter. Derfor er det av interesse a la 
bedre vurdering av den virkningen store utbyg
gingstiltak har pa levekarene i de lokale omrader 
og de regioner hvor de lokaliseres. Samtidig 
synes det vesentlig il Hi bedre innsikt i ulike 
muligheter for utforming, lokalisering og utbyg
ging av petroleumsbasert industri. Spesielt viktig 
vil det være ä fa en samfunnsmessig vurdering av 
de ulike teknologiske muligheter for desentrali
sering av slik industri. 

Mye tyiler pii al sentralisering av virksomhet 
og bcfolkningsutviklingen i de store teltstedene 
er gall imi i en ny fase. Delte er en av .irsakene 
til al by- og regionplanleggingen visir storre 
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minvsse I.it drill, \rd!ikehold OR lorbedniigei i 
etablerte tetlstedsomiader. I'rohlemene \\ tics .1 
>,nr siorsl i de sentrale bystrok Inor den mest 
om Lutende omstniktuirringen linner Med og 
Inor de ulike funksjonelle er v.tnskeligst a 
forene. Miljoverndcpartemcntel bar anmodei om 
.il lema innenlor bymiljo blir ollet spesiell 
interesse \ed utlormingen av arbeidsprogrammet 
for kommende ar. 

ANNrlN VIRKSOMIIKT 

Informasjonsformidling, opplæring og samarbeid 
nasjonalt og internasjonalt er fasle instituttopp-
gaver som utgjor ca. 1/4 av instituttets totale 
virksomhet. Informasjonsformidlingen skjer 
gjennom flere kanaler. Prosjektrapporter av al
men interesse blir publisert i N'IBRs egne rap-
portserier hvor det siste år er utgitt ca. 20 000 
ekscmplarer av 35 rapporter. I tillegg utgis ca. 20 
blad i informasjonsserien Plandata som har 500 
faste abonnenter. Instituttet deltar i redigering, 
produksjon og utgivelse av tidsskriftet Plan og 
Arbeid som kommer med 6 nummer årlig og 
distribueres i et opplag på ca. 9 000. I tilknyt-
ning til instituttets bibliotek, som også yter 
ullånsservice til forskere og fagfolk utenfor 
instituttet, drives et dokumentasjonsprosjekt om 
KoL-litteratur om tema regional planlegging. 
Kllerp er instituttets forskere etterspurt til etter-
og vidercutdanningstiltak for by- og regionplan-
leggere. 

Prinsipp tor lokjlisrnni; ni; nry.iniNcnni; .iv i:.rrst-r\ 11 r 1 
iHtligstrok. 

Dyktiggjoring av eget personale er i lopet av 
året vedtektsfestet som oppgave. Det meste a\ 
treningen for forskernc skjer gjennom prosjekt
arbeidet. Det er imidlertid behov for å drive 
oppkvring av yngre forskere og a la etablerte 
forskere få anledning til å fornye seg om 
instituttet skal kunne holde en hov faglig stan
dard kombinert med effektivitet i det iopende 
prosjektarbeidet. 
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AUTOMATISERING OG 
DATABEHANDLING 

Komite for automatisering o» databehandling 
Norsk Regnesentral 
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FORMAL 

Komite for auiomatiscring og databe
handling er et rådgivende organ for 
NTNF, som innen NTNFs generelle 
målsetting rnr som oppgave å fremleg-
ge forslag til skritt som bor tas for 
fremme av automatisering og elektro
nisk databehandling, idet det legges 
særlig vekt på nasjonalt viktige anven-
delser og produksjonsintcresscr. 

MEDLEMMER 

Direktør Ibb Hoivold, formann 
Professor O.A. Asbjørnsen 
Dr.techn. Magne Fjeld 
Direktor Kåre Fløisand 
Redaktør Knut Ribu x) 
Direktør Rolf Skår 

x ) Fra 1.1.1977: 
Sekretær Tor Andersen 

Sekretær: 

Sivilingeniør H.-P. Klemmetsen 

ADRESSE 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 
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Aulom.it iMtini; og .l.it.il.. h.uullutt ijnlIrT r <i 
liinit.iMHnt.il iotl< (oi ilrn \titri< n u lUim; iniun 
lot de l le \ le orm.tdci .t\ ti.etmn* on lumhimuli 
vel. NI Nr prioti ieiei aktiv Heten hov i 

NI NI koti\ctitretct virkMimheti n om not-u t i 
mclodcret ledc programmer o^ el be\;irnvti an 
t.ill anvcndckcsrcttcde spis\ptos |cktei 

Ved ul lormingen av program mene l.n NI NI 
lorsl og lrem\l lienw n til lolgcnde loi li..Id 

ArlieiiUtiilen i del) vestlige velden vil l.li kott 
ere im korn re. Norne v il lo Ige dt-inu- unikl in^ 
Om ikke lor mange ar er det derloi vinn-.v n 
lii; at man vil v.ire nede i en arlie, a i luuls i id 
pa ea 1.">(II1 timer. ArbeiiUtidslnrkorteKene vil 
lili tatt ul i en kombinasjon av kuriere arbeid-, 
uke, lengre ferier, lavere pensjonsalder ot; 
lengre utdannclscstid. Dette hor v.ere mulig 
ulen senking av den materielle levestandard, 
ved hjelp av ny teknologi. 

— X orge har et hoyl utdannelsesniva. Dette er 
en internasjonal konkurransefordel som nia 
utnyttes ved at det skapes arlieidsplasser som 
utnytter dette forhold samtidig som arbeids-
plassene opplev es som interessante. 

— Kravd til interessant og givende arbeid oker 

hurtig. Arbeidsplassene mit derfor ul formes 

stadig bedre med hensyn pli bade fysiske og 

psykiske forhold. 

— De nye store datasystcmer som kan hygges 
muliggjor en dctal jovcnåkning av cnkeltindi-
videne fra samfunnets side. Virkningene og 
onskclighctcn av det te ma utredes og bringes 
fram. 

— Norges utfordring ligger i ä fremst ille produk

ter og tjencstcr som representerer spesialiteter 

i vcrdcnsmalestokk, helst med utspring i et 

interessant hjemmemarked. 

— Seiv o m man i en del arbeidskraftintensive 
hransjer kan opprettholde konkurranseevne!! 
ved ä sette inn kapital istcdenfor arbeidskraft, 
utsetter man med dette problemets endelige 
losning. Uvis ikke visse endringer skal subsi-
dieres og skjcrmes pii lengre sikt i arbeidskraft
intensive hransjer, ligger det også en utford-
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um; i .1 vit\< | u ikkr Im piisloUntmnr >pr\i.i 
l i l c l e i 

Spesiell mmil .illein.ime arheidsplassrr k.ui 
skallts, ei del tiodvendig a bidra 111 a opprrtl-
liiild- konkurranseevner) i de konkurransen! 
vilte tiii-riiigrr, blant anne! ved bnik av .nan-
»en .mlmnalisermg. 

I Xorgr er \i kun island lii a dekke en megei 
liien del av sari totale forskningsbehov. 
lorskningsresullaler ma derfor ogsä bringes 
bjem Ira andre land hurtig og effektivt. Kt 
hovi egel utdannelsesnivå innen automatise
ring og databehandling er imidlenid også nod-
\ endig. 

- lilant annet takket være NTNKs målbevisste 
innsats, har man fram lii i dag ikke vært be-
grenset med hensyn til fagfolk. 

Komite for automatisering og databehandling tar 
seiv initiativ til utforming og gjennomføring av 
store prosjekter. Komiteen har i 1976 hatt 
hovedressursene konsentrert om folgende pro
grammor: 

industriell automatisering 
Informasjonssy sterner 
Ressurskartlegging og overvaking 
Miljosporsmål - nemnder arbeidsmiljø 
Metodeutvikling 
1 lolografiteknologi 
forprosjekter og utredningsarbeider 

Tabellen viser bevilgningcr som ei gitt til 
automatisering og databehandling over andre av 
NTNKs aktivitetsområder. 

1976 

Aktivitetsområder 1000 kr. % 
Kjemi 125 1 
Metallurgi 635 10 
Verkstedteknikk 4 575 35 
Skipsfart og skipsbygging 2 200 19 

Teknisk fysikk og elektronikk 1 610 12 

Elforsyning/elkraftindustri 145 5 
Teknisk informasjon og 350 54 

dokumentasjon 
Treforedling 550 38 
Automatisering og databehandl ing 15 145 

25 335 

Naturlig nok ri ilrl ikkr mulii; .» Urkk«" vLu)>r 
loj>i>kr skillri mrtlum (>i"i;t.immrnr I dr! K»l( 
endr er rn del ,i\ de \Umr pio^iam o** pi»»\jrktri 
n.rrmerr beskrrvrl 

lnttit\trtt'tt t:uhnrutli\t-rtn\* 

Den industrielle .lUlomalisenuK Mat nvrifur rn 
slor teknologisk inulighrt som mikmpiotr» 
sorleknikken represenlerer. Inlormasjonsbehand 
ling og siyringsopplegg fur produksjonspro*rs 
ser kan na leoreti.sk gjore* megci fleksibel! ug 
hedre enn lidligerc. 

Dei skorter pa erfaring og oversik! over konse-
kvenser av en ulvidei grad av automatisering ha 
sert pa datateknikk. Dei er derfor viktig a gjen
nomføre praktiske eksperimenter. 

Den sannsynlige struktur av fremtidens auto
matiserte produksjonsanlegg vil være av en hier
arkisk natur med desentralisert informasjonsbe
handling og beslutning. Det er viktig å hoste 
erfaringer med slike hierarkiske systemer, og 
N IN F stottcr prosjekter med dette innhold. 

Nye muligheter i datateknikken vil revolusjo
nere måleteknikken. NTNK oppmuntrer norsk 
forskning innenfor anvendelsen av mikroelektro
nikk og mikroprosessorcr til ä forbedre det 
måletekniske grunnlag, f.eks. innenfor kjemisk 
analyse, for stovmålingcr og for massestromsmå-
lingcr. Datateknikken gjor det mulig å kombine
re malinger på en slik måte at noyaktighet og 
pålitclighet okes betraktelig. Dette er særlig 
viktig for ulslippskontroll. 

Sosiale og psykologiske holdninger til indu
striell automatisering vil være sterke faktorer for 
en vcllykkct modernisering av norsk industri i 
årene som kommer. Dels vil automatiserings
graden virke ganske sterkt inn på jobbens inn
hold og kompetansekrav, dels vil en automatisert 
informasjonsbehandling forandre organisasjons
strukturen. Informasjon kan bli lettere tilgjenge
lig enn i et tradisjonelt linjemonster. NTNK 
mener sosiotekniske forhold i forbindelse med 
automatisering står sentralt i en fremtidig forbed-
ring av industriens konkurranseevne, og stottcr 
flere prosjekter på dette området. Programmene 
i denne sektor er preget av det som er nevnt 
ovenfor. 
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Kt mformasjonssysiem fr ri system ft« .1 samle 
iiin, oppbevare og gjore leit tilgjengelig opplys-
ninger av enhver ari. Kt eksempel er trygdesekto
ren hvor systemet kan holde oversikt ovo hulke 
forhold som bercltiger til trygd, hvem som 
mottar trygd, osv. 

I bade næringsliv og forvaltning er det meget 
omfattende databehandlingsoppgaver som venter 
pa sine praktiske losninger. 

Innen feltet har prosjektene i stadig sterkere 
grad blitt konsentrert om anvendelser innen 
offentlig forvaltning. 

De to lopende DOLS-prosjektene (systemer 
for losning av begrensede spesielle oppgåver) vil 
bli avsluttet i lopet av 1977 med prov.drift i 
henholdsvis Postverket og Trygdevesenet. Bcgg»; 
etater arbeider med omfattende planer om auto
matisering av deler av sin virksomhet ved syste
mer av den typen som er under utvikling, titen at 
det foreligger noen direkte bindinger mot den 
systemutforming de to prosjektene baserer seg 
på. 

Som påpekt i langtidsplanen legger komiteen 
vekt på videreforing av arbeidet innen helsesek
toren og har konsentrert sin stette til et prosjekt 
ved Universitetet i Tromsø som er rettet mot 
databehandlingssystemer i distriktshclsetjenesten. 
Komiteen legger vekt på å få etablert en nær 
kontakt med helsemyndighetene, slik at en prø
vedrift er samordnet med de planer som forelig
ger på landsbasis. 

Rettssikkerhetsproblemer i forbindelse med 
økt bruk av moderne databehandlingsteknikk 
har vært ansett å tre særlig klart fram i tilknyt-
ning til de store integrete informasjonssystemer 
innen offentlig forvaltning. Institutt for Privat
rett ved Universitetet i Oslo tok meget tidlig opp 
disse problemer, og komiteen støtter fortsatt 
den virksomhet som her drives, med støtte også 
fra flere andre kilder. 

Ressurskartlegging og ressursovervåking. 
Miljøspørsmål — herunder arbeidsmiljø 

Dette programområdet omfatter blant annet 
prosjektene "Tilbakekoblet styring av fisk", 

•'ll.ivbiomixlrlln'* x« "K.itl.mt..tnjv|.ni rr> 
surilorvaltiung" Il.tk|;mmirn (<>i j>rvn|«-kt<rt 
" I ilbakrkoblrt Mviing a\ fisk" ei rtkjrnnrlirn 
av al fisk undri Mit brvrgelve 1 sjorn ru» i^rret 1 
feiter .n mlnrm.i\)t>n som er rt rrMih.it J \ 
samspillet mellom de geofysiske omgivrUo og 
fiskens biologiske tilstand Det er himl lirmlot 
alt oppnådd gunstige resultatet n.ir drl gjelder 
metoder for gjenfangst av sei under langlidslag 
ring. Slike metoder har stor okoiiomisk l>ct\d 
ning pä mange steder langs var kyst. 

To av prosjektene er knyllet direkir til louns-
lukemes faglige organisasjoner. De har begge 
sterke innslag av sosiale malsettinger og vil ha 
betydning for lonnstakere som blir berori a\ 
EDB-systemer. Den menneskelige fakior spiller 
en stor rolle i forskning av denne art, noe begge 
prosjekter bærer preg av. Seminarer og under
visning for mange mennesker betyr mye for gjen-
nomforingen av dem. Området er pa mange mat
er nytt som forskningsobjekt, og komiteen er av 
den oppfatning at generelle prosjekter av denne 
art vil være tjent med ä bli overfort til den nye 
arbeidsmiljokomile som NTNF oppretter fra 
1977. 

Prosjek t: llavbiomodeller 

Behovet for en bedre forståelsc av våre fiskeslags 
mengde, kvalitet, bevegelse og fordeling er i dag 
stigende fordi vi ønsker å utnytte ressursene opp 
mot grensen av det mulige. 

Det er meget kompliserte sammenhenger som 
må beskrives mellom og innen de forskjellige 
nivåer i næringskjeden. Disse sammenhengene er 
dårlig kjent. 

Observasjonsteknikken har i de senere årene 
blitt vesentlig forbedret både når det gjelder geo
fysiske og biologiske størrclser. Observasjoner 
fra satelKlter muliggjør ma'ing av temperatur 
og klorofyll i overflaten og isens utbredelse. 

I 1976 har man satt opp en oversikt over de 
forskjellige arbeidsfelter som må dekkes og det 
er klarlagt hvilke delresultater som er nødvendig 
fra andre feiter for å kunne gå videre med 
bygginp av de forskjellige modellsystemer (geo-
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I\ sikk. Zooplankton, lytoplankton og (isk 1. I'm 
grammel strekker seg over cl tidsrom Itch Irani 
lil 1984 da man regner med a ha el operativt 
>\ slem. Prosjeklet liar allerrde lillrukkel sen slor 
interesse i nasjonale og internasjonale miljoer 
som bearbeider ligncnde problemcr. 

Prosjikt: MAPHUS (kartnutomasjon og dula-
grunnlag for ressursforvaltning) 

Prosjektet stones av NTNF, Miljoverndeparle-
mentel og GLORF-S-gruppen som bestar av A/S 
Kongsberg Våpenfabrikk, A/l. Kommunedata, 
Fjellanger Uideroe A/S, Statex A/S og Norsk 
Regnesentral. Miljovemdepartemcrtels dellag-
elsc er stadfestet ved Kongelig resolusjon, hvor 
departementets oppgåver som koordinator av 
offentlige institusjoners interesser i kartspors-
mal blir påpekt. 

Prosjektet har som formal å utvikle hjelpe-
midler for innsamling, lagring, bcarbeiding og 
presentasjon av stadfestede data (geodata). lie-
arbeidelsen foregår helt fram til automatisert 
produksjon av kart. 1 det omfattende forprosjekt 
som er utfort, er statsinstitusjonencs og kartpro-
dusentenes forhold til prosjektets arbeidsområde 
analysert og klarlagt. 

Parallelt med forprosjektet har man tilrette
lagt eksisterende programsystcmer, for senere 
automatisert fremstilling av en rekke karttypcr, 
spesielt innen Økonomisk Kartverk. 

Metodeutvikling 

Innen rammen av dette program stottcr komi
teen prosjekter som om fatter mer grunnJcggende 
forskning. 

Prosjekt: DELTA (Administrative prosesser) 

DELTA-prosjektet (Development of Language 
Tools for Administration and Research) har som 
mål å utvikle hjelpemidler for systemarbeid. 
Som del av dette prosjektet er det definert et 
eget sprak, DELTA-språket, som skal tjcne som 
et formelt verktøy for beskrivelse av og kommu
nikasjon om systemer. Spräkdefinisjoncn finnes 
som egen Norsk Regnesential-rapport. 

Parallelt med spräkutviklingen har man studert 

.ir beulsloi mrm v<nt utvikling -o tett- 'imu^f n -
s\ \tt mei o ;̂ Imiiledrs \\ \trmlu \krt\t ivrwj».4L 
limi;.u 1 itwkluii;\.iit>< i<lrl 

/Vinje-kt .Sulriii/n-\kn: r/u >; 1 >kt>>\ 

Inlorm.isjonssv \lemei p.ivirkei og p.i\ ukes .i\ «» 
rekke lorhold av ;< kinsk. okoimmisk og M>M.II 
ari. lo i .1 kunne tilvikle inlorm.isjonssv siemei 
som er tilpasset org.inisas|oneiis muliithelri m; 
behov trenger man derlor el seil av melodri og 
leknikker lor beskrivelse og an.ilv w av slike 
forhold. Prosjektets lonn.il er .1 Iremsk.illr slike 
metoder og leknikker. 

Prosjektet har lolgelig en tverrfaglig karakter. 
Det ina basere seg pa kunnskaper og erlaringer 
Ira fagområder som ligger ulenlor daiabehand-
lingsiaget, men som grenser opp til detie. Forsk-
ningsresultater fra omradene administrasjon, be
driftsledene og organisasjonsutvikling vil bli til
lagt spesiell veki. 

Prosjektei ble startet i januar HIT."). Dei 
gjennomføres av en liergensgruppe med dcltagc-
re fra Chr. Michelsens Institutt, Institutt for 
Informasjonsbehandling, l i b oglnstitutt tor Ad
ministrativ Databehandling, NTH. 

Prosjekt: l)ut<d>user 

Kn sentral del av alle 'lalabehandlingssystemer er 
systcmene for lagring og gjenvinning av de 
datamengder som inngår i el databehandlings
system. Det er iiodvcndig a oppreitholde og vi-
dereutvikle en betydelig nasjonal kompetanse pa 
dette fell. Komiteen bidrar med en viss grunn
lagsinvestering. Det arbeidet som utfores ligger 
på et internasjonalt hoyt og anerkjent nivå. Inn
satsen over komiteens budsjett er en basisfinan
siering, mens hoved-finansieringen kommer over 
"Bruker"-korniteencs budsjetter, spesiell Verk-
stedindustriens Forskningskomite. 

Ho logra f it ek n o logi 

Den opprinnelige hovedmålsetting med dette 
prosjekt var å lage en forste arbeidende modell 
for romlig, dvs. 3-dimcn.sjonclI synlig fremstilling 
av gjenstander som ikke eksisterer i virkelighe-
tcn, men som er bcskrevet ved hjelp av trll som 
befinner seg i en datamaskin. Dette prosjekt har i 
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ven seh stm het vitning veil konstruksjons-
.«rheidene eiterinert vim datamaskiner overtar 
mer av delte arbeidet. Viktigere enn dennr 
konkrete anvendelse er det bakenlorliggende 
metodearbeidet som leder opp til andre direkte 
anvendelsesretlede prosjekter, som fokusering- av 
energi, nye metoder for fremstilling av meget 
store datamaskinhukominelser og systemer som 
representerer et supplement til röntgen nar del 
gjelder å se inn i forskjellige typer strukturer 
som ikke er gjennomsiktige for vanlige lys. Det 
generelle prosjekt har i 1976 resultert i flere 
industrifinansierte prosjekter. 

Forprosjekter og utredningsarbeuler 

For a fremskaffe et effektivt beslutningsgrunnlag 
for valg av komiteens nye sentrale innsatsområ
der, har komiteen i 1976 gjennom fort en serie 
forstudier med sikte på ä legge grunnlaget for 
nye langsiktige forskningsprogram. De viktigsle 
sporsmal man har sokt belyst innen industriell 
automatisering, er bruk av dynamiske modeller 
som et hjelpemiddel for bedre reguleringssyste-
mer i anvendelser hvor man tidligere ikke har 
brukt så avanserte metoder. Man har vidcre 
vurdert utviklingcn av visse t>per spesialinstru-
menter for prosessindustrien. Arbeidene fort
setter i 1977. 

Innen databehandling har man blant annet 
utredet sporsmal omkring kravene til datasikker-
het i relasjon til de norskproduserte datamaski

ner. Kakgrunnen loi delte .uheiilrt rt jt n>on 
onskcr a lumkt r »<>; "m .il dr noi^kpivwttiw-rtr 
datamaskmrr lilliedwtillrr bmkemc» lnrvrtnrdr 
krav til dalasikkertiei. 

I'roiiekl .1 titwmtl t\ermg\grmt i imr\k nuhi\tr: 

I norsk industri linner in.ni i dag mm et trnii.ih 
problem al el hovi kostnadsnivå svekker Itedrit 
lenes loiinsornhel og konkurranseevne. 

I nasjonal sammenheng vil derfor AJsDkomi 
teen prioritere en utvikling som gjor det mulig a 
lose nasjonale oppgåver med en liest mulig 
utnyttelse av arbeidskrafien. 

Denne problemstilling blir spesielt viktig 
innenfor de arbeidsintensive næringer som er 
utsatt for konkurranse Ira utlandet: Produksjon 
av tekstilvarcr, konfeksjon, mobler og innrednin-
ger, melallvarer, og også grafisk produksjon. Alle 
de nevnte næringer har behov for en hurtig og 
vel planlagt hjelp. 

Komite for automatisering og databehandling 
legger stor vekt p.i a arbeide i nx r kontakt med 
næringsliv og forvaltning. Den setter derfor stor 
pris på å motta henvcndelser fra interesserte 
institusjoner og enkeltpersoner som onsker nacr-
mcrc opplysninger om virksomheten og som har 
tanker de gjerne til bringe til komiteens kunn
skap. Komiteen er også interessert i å motta 
forslag til forskningsprosjekter innenfor nye 
områder av stor potensiell betydning for Norge. 
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NORSK RIXJNKSKN1 RAI. 

FORMAL 

Norsk Regnesentral er el meloderetlct 
instiiutl hvis formal er å: 

— Drive og fremme forskning innen 
databehandling med sikte på at de 
mutigheter som kvantitative meto-
der og datamaskiner skaper blir ut
nytter. 

— På oppdragsbasis utfore forsknings-
arbeid. utviklingsarbeid, utrednin-
ger o Ä rådgivende virksomhet for 
sentrale og lokale myndighetcr, for 
næringslivet og andre. 

— Formidle kunnskaper innenfor sitt 
arbeidsfelt. 

— Bidra til medarbeidernes faglige ut
vikling og dyktiggjøre dem (or inn
sats innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Direktør Svein A. Øvergaard, formann 
Avdelingsdirektor Erik Aurbakken 
Professor Ole-Johan Dahl 
Direktør Nils Høeg 
Avd.sjef Sven Ytrehus 
Forsker Bjørn Sollie* 
Cand.real. Bjørn Furuholt** 
Cand.real. Jan Georg Kent*** 

* Til 16.9.76 
** Fra 16.9.76 
*** Fra 1.1.77 

DAGLIG LEDELSE 
Instituttsjef Drude Remisen 
Prosjektsjef Helge Klining 
Forsker Torleiv Jahnsen 

FORSKNINGSFELT LEDELSE 

Databaser og informasjonssystema: 
Stein Salvesen 
Kvantitative metoder: 
Jon Skappel 
Datateknologi: 
Torstein Skard 
Vurdering av EDB-produkt: 
Borre Stenseth 

OKONOMI 

Utgifter 12,1 mill. kr 
NTNF-bevilgning . . . . 3,9 mill. kr 
Oppdragsinntekter . . . 8,8 mill. kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 49 
Annet personale 28 

I alt 77 

ADRESSE 

Forskningsveien IB, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 46 69 30 

Norsk Regnesentral utgir egen årsberetning som kan fåes 
ved henvendelse til instituttet. 



Norsk Regnesentral (1.11 i 1976 hat» r ' dnlis.it 
mod godt resultat. Instituttet bar liearbeidet 
oppgavei av rent dataleknologisk karakter ».»vol 
som oppgåver i tilknytning ül de virkninger bruk 
av datateknikk liar pä omgivclscnc. 

Tilgangen på oppdrag bar vært god. Instituttet 
soker a oppnå en nær tilknytning mellom 
praktisk oppdragsvirksomliet og teoretiske forsk-
ningsoppgaver. Oppdragsvirksomheten nærmcr 
seg imidlertid nå grenscn av det forsvarlige. 
Ytteriigerc okning vil gjore det vanskelig å gi 
nodvcndig prioritet til forskningsoppgaver som 
instituttet seiv tar initiativ til og anser nodvendi-
ge pa lengre sikt. 

Salg av programsystemer, som SIMULA og 
OPTIMA, har i likhet med forrige ar, gitt et godt 
okonomisk utbytte. Utsiktene for vidcrc salgs-
inntekter er dog meget usikre. 

DATATEKNOLOGI 

Instituttets datateknologiske virksomhet har 
også i 1976 vært konsentrert omkring prosjekter 
i tilknytning til norsk dataindustri og bruk av 
små datamaskiner Hovedtyngden av denne virk-
somheten har bestått i utvikling av hjclpcmidlcr 
og brukerprogrammer for norskproduserte mi-
kromaskinsystemer fra Tandberg Radiofabrikk 
A/S og A/S Mycron. Etter oppdrag fra A/S 
Mycron har instituttet laget en PL/M oversetter 
for mikromaskinen MYCRO-1. PL/M er et pro
grammeringsspråk for små datamaskiner. Ovcr-
settingen av PL/M program foregår på MYCRO-1 
med en hastighet av ca. 500 setninger pr. minutt. 

Instituttet har videre prosjektlederansvarei for 
et samarbeidsprosjekt (DOLS) mellom NTNF, 
dataindustrien og trygdesektoren der målet er å 
utvikle et anlegg spesielt tilpasscl oppgåvene i 
mindre trygdekontor. Systemet prøves ut i 1977 
i Svelvik trygdekontor. I forbindelse med denne 
aktiviteten har Norsk Regnesentral utviklet 
grunnlcggende programutrustning, hjelpemidlcr 
for programutvikling såvel bom selve brukerpro-
grammene. I DOLS-prosjektet foregår program-
utviklingen grovt seli ': folgende trinn: 

— spesifikasjon av programmenes ytre egenska
per 

hesknvelsr av d.u.i «>j» pro^r.tmstiiiknurtvc i 
et eget spr.ik som ri logo l spesiolt loi dr t i r 
formal. 
programmerte testes lnr banden. 
programmone ovorsettos for hamlen til PI. \ l . 
provckjoring p.i datamaskinen. 

Instituttet hai funnet det nodvondig a utvikle 
ovennovnte motoder ng verktoy for a lotto 
programiitviklingcn. Nar slike rodskapor fnreltg-
gcr vil programutv iklingskostnadono kunne roilu-
seres og bidra lii at totalprisen for systemene 
kan komme ned pa et fordelaktig nivå. 

Slike lokale dediserte systemer vil ofte være 
forsynt med kommunikasjonsmulighet til storre 
datamaskiner via telenet tol. 1 denne forbindelse 
kan nevnes at instituttet i 1976 har deltalt i 
videreforingen av prosjektet "Fleksibel Bruker 
Terminal" for A/S Kongsberg Våpenfabrikk, og i 
utviklingen av kommunikasjonsprogramulsiyr 
for dataanlegg fra Tandberg Radiofabrikk A/S. 

Vidcrc deltar instituttet i UNTNF.TT-prosjck-
tet der diverse universitets- og forskningsinsti-
tutter samarbeider for å vinne erfaringer for å 
kunne vurdere de datanett-tilbud og forslag til 
internasjonale standarder som vil komme. Insti
tuttet har vært engasjert av Televerkets Forsk
ingsinst i tut t for diverse oppdrag i forbindelse 
med deres planlegging av det norske offentlige 
datanett. 

KVANTITATIVE METODER 

For 4—5 år siden satset Norsk Regnesentral 
bevisst på å få erfaring med metodene for 
tidsscrieanalysc. F,rfaringcr og programvare fra 
utenlandskc statistiske miljøer ble hentet hjem, 
og gjort tilgjengelig for norske brukere. I 1976 
har det vært okt cttersporsel etter instituttets 
tjenester på dette området. Spesielt har det blitt 
etablert et nært samarbeid med prosjektet "Sur 
Nedbors Virkning på Skog og Fisk". 

En tilsvarende satsing ble foretatt innen feltet 
ulineær optimering. Dette resulterte i utvik
lingen av programsystemet NRSUMT som er i 
burk i flere norske miljoer i dag. 

Siden 1975 har instituttet satset på feltet 
multivariabcl dataanalyse. Dette omfatter meto-
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der og Ickiukkrt so n har utspring og nrclslaK^-
telt i mange lagonradrr som f.cks. biologi, 
geologi, pedagogikk, psykologi OR sosiologi, 

(ijcnnom samarbeid med andre mitjoer om 
anvendclser soker instituttet bade teoretisk og 
praktisk a foreta en vurdcrinR av multivariable 
metoder og leknikker. 

Innsatsen har vært konsentrert om tellene: 

faktor- OR prinsipal-komponcntanalyse 
- klusleranaly.se og klassifiseringsteori. 

I faktoranalyse star en overfor problemet a 
forklare variasjonene i et sett av observerte 
variable ved hjelp av et fatall undcrliggende, 
innbyrdes uavhengige faktorer. Prosjektet har 
arbeidet med å beskrive de mest brukte og prinsi
pielt mest interessante metodene til a bestemme 
antall faktorer, identifikasjon av f ak torene og 
dcres innbyrdes vekt. Dette arbeidet er doku
mentert i en rapport som vil foreligge ferdig tryk
ket medio januar 19 V 7. 

Klusteranalyse er en samlebetegnclsc for en 
rekke numerisk baserte leknikker som tar sikte 
på å avdekke strukturer innen kompliserte multi
variable datamengder. Typisk for klusteranalyse 
er at en prover å klassifisere et materiale ut fra 
liten forhåndsvitcn og dermed ofte uten noen 
teori som gir grunnlag for metodevalg ved 
resultat-tolkning. 

Ved instituttet er det blitt gjort tilgjengelig 
for bruk en rekke datamaskinprogrammcr som 
utgjor et bredt metodetilfang både innen faktor
analyse og klusteranalyse. 

Prosjektet vil fortsette i 1977 og mye av 
aktiviteten vil bestå i praktisk utprøving av de 
tilgjengelige program. Dette vil basere seg på 
reeiie data knyttet til konkrete problemområder, 
supplert med syntetiske data for å kunne avdek
ke ulike egenskaper .ed metodcr og teknikker. 
Et prosjektsamarbeid med Norsk institutt for 
næringsmiddelforskning er under etablering. 

METODER FOR SYSTEM3ESKRIVELSE 

Instituttet har i 1976 konsentrert virksomheten 
på dette området om å vinne erfaring med 
sys'embeskrivelsesspräket DELTA som ble ut
viklet ved Norsk Regnesentral i 1975. Begrepene 

Ira DEI.I \ ri lirnv II« t i itlknv tiunj» ul ot 
prosjekt lut Irlrverkrl livot mal-rmnijrn ri j 
etablere el ilalamaskinliasrn "pplrRv !•» I"r\alt 
mug av persondata <>m alle t rlrverki is aiivillc 

l o d e r lorpiosjrklrl hir ikki ilr 1-nmclU ln 
grrper lia DE1.1 A iluekir IHIIN u r l . nun dei vis w 
seg al beskmels< snirliidikkrn biilm 111 i holrr 
kommunikasjonen om OR brsknvrUcn ,u ilr 
alternative losiiingrr. Arbeidet himl s\nrs.ih\,i .i 
bekrelte al en slik brsknveise ir hensiktsmessig 
og kan forstås og hrukes som diskusjonsgrunnlag 
også for personer ulen EDB bakgrunn. 

Norsk Regnesentral er na engasjert av I rlr-
direkloratel for a arbeide videre med a uilormc 
og ta i bruk databasen og prograrmiirustningen 
omkring dette. Også i dette arbeidet, som ventes 
avsluttet medio 1978, blir Dr'.I.TA-sprakei be-
nyttet. 

Rapporten om DELTA-spraket er blitt spredd 
i flere land i et opplag av 300. Den har vakt 
betydelig interesse. Klere konkurrcrendc syslem-
beskrivelsesmetoder eksisterer. Erkjennelsen av 
behovet for bcdre metoder i systemarbeidet er 
imidlertid okende. Instituttet vil derfor i kom
mende år legge ned mei arbeid på videre opplolg-
ing av DELTA. Det er en bade tids- og ressurs-
krevende oppgave å 'Dringe slike metoder ut i 
praktisk bruk, da del vil medføre omlegging av 
tilsvarende arbeidsmetode!'. 

ANVENDELSER AV DATATEKNIKK 
Det viktigste anvendelsesområdet har i 1976 
vært i tilknytning til sledfcstede data. Institut
tets kompetanse innen databaser og informa
sjonssystemet kvantitative metoder og grafisk 
databehandling er blitt utnytlet i diverse opp
drag og i NTNF-prosjektet "Kartautomasjon og 
datagrunnlag for ressursforvaltning (MAPRES)". 

Et oppdrag for Miljøverndepartementet hadde 
som mål å utarbeide en metode for samordning 
av arbeid med stedfestede data i Norge. Behovet 
for en koordinering av dette arbeidet er påpekt i 
en rekke utredningsarbeider som er gjennomført 
i lopet av de 2—3 siste år. Til nå er kartvhksom-
heten i stor grad blitt behandlet åtskilt fra det 
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ovrige arbeidet med slcdfeslcde data, Dette 
skillet er kunstig, idet kart kun er en presenta
sjonsform for stedfostedc data. 

Arbeidet forcgar i nært samarbeid med en 
kontaktgruppe som er satt sammen av personer 
med bakgrunn både fra bruker- og produsent-
siden. Prosjektet er underlagt Norsk Kartplan-
prosjcklet som går i tcgi av Miljovcrndeparle-
mentct. Kn prosjektrapport vil forcligge ferdig i 
januar 1977. 

MAPRES prosjektet har en dobbelt målset
ting: 

— sorge for at stedfestede data som samles inn i 
forbindelse med kartproduksjon også på en 
enkel måte kan brukes til andre formål både 
nå og i fremtiden (spesialregistre over sted
festede objekter som eiendommer og jord-
områder, naturressursoversikter, produksjon 
av andre typer kart) 

— utvikling av tekniske hjelpemidler for EDB-
assistert kartproduksjon. 

Prosjektarbeidet besto i 1976 av en rekke 
delprosjektcr hvorav noen viktige skal nevnes 
her: 

Innforing av automatisk kartproduksjon i 
GEORES-bedrift som prøveproduksjon 
(TESTØK) 

Som utgangspunkt for TESTØK hadde man det 
allerede operative kartproduksjonsprogrammet 
MAPGEN. Dette er under TESTØK brukt på 
økonomisk kartverk. Data som dekker 10 kart
blad fra Rennesøy i Rogaland er tatt ut på 
digital form fra Stereoinstrument. De "rå" digi
tale kartbildene er prosessert av MAPGEN og 
styredata for numerisk tegning av kartfoliene er 
generert. Erukbarheten av systemet særlig med 
hensyn til hvorledes det passer inn blant de 
ovrige aktiviteter hos kartprodusenten blir pro
vet. Rådata for de 10 kartbladene skal brukes 
sort tcstmateriale i senere faser av MAPRES-
prosjektet. Sluttrapport TESTØK ' i l foreligge i 
mars 1977. 

Studie ill liellm- for hjelpemidlet i t r m n t i t i 

kartproduksjon 11 EM IK. \M 11 

Tematiske kart spenner o\er et \ult omrade Ira 
kart over gei logi, \cgrtasjoti og jordktulitel I il 
illustrasjoner av hvorledes sten megiwung \ed 
politiske valg fordeler seg over landet. Det er 
utarbeidet en rapport som gir en gro\ oversikt 
over temakarlvirksombet i .Norge og diskuterer 
behov for hjelpemidler til automatisk produk
sjon av slike. Kor MAPRES prosjektets \edkom-
mende er rapportens l iktigste konklusjon at 
prosjektet bor konsentrere sin innsats om kart 
med store krav til no\ aktighet. 

Mot et totalsystem i 1977 

På grunnlag av malsettingcn i MAPRES og 
erfaringer fra prosjektarbeidet hittil har man 
dannet seg et bilde av et onsket "totalsystem" 
som ivaretar både kanprodusentencs og forvuit-
ningens tarv. Det består av tre deler: 

En generell forste del hvor terrcngbeskrivelsen 
byggcs opp. Input er digitale dala fra stereo-
instrument og digitaliseringsbord. Disse data 
korrigeres og strukturcres. På dette stadium 
finnes ingen karts\ inboler. Terrengbeskrivclsen 
går parallelt til kartdelen og forvaltningsdelen. I 
kartdelen foregår kartredigeringen. Symboler og 
tekst plasseres og foliene tegnes på numerisk 
styrt tegnemaskin. 1 forvaltningsdelen kan en 
trekke ut 'e tema en er interessert i (f.eks. 
eiendomsgrenser) og generere arealstatistikk, 
f.eks. ved å etablere den nødvendige kontakt 
mellom tilgjengelig registerinformasjon og hait-
dataene. 

DATATEKNIKKENS VIRKNINGER 

Instituttet har også i 1976 påtatt seg oppgåver 
der en på den ene siden går inn på de organisa
toriske og sosiale virkninger innføringen av EDB 
har, og på den annen side bidrar til kompetanse
oppbygging og utvikling av arbeidsformer som 
muliggjør en bredere medvirkning i systemut-
formingen. 

Med bevifgning fra Kommunal- og arbeids-
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departementet har instituttet, i samarbeid med 
Norsk Jern- og Mctallarbcidcrforbund og 3 
bedriftsklubber, foretatt en vurdering av bruken 
av datamaskinsiyring innen vcrkstedindustrien. 
Rapporten "Numerisk styring og arbeidsmiljø" 
gir en oversikt over forhold knyttel til anvendel-
scn av denne teknologien og foreslår konkrete 
opplæringstiltak og organisasjonsformer. 

Instituttet deltar videre i NTNF-prosjektet 
"Fagorganiserte funksjonærer og datateknolo
gi". Norges Handels- og Kontorfunksjonaerers 
Forbund vil med dette prosjektet få belyst de 
problemene datamaskinbaserte systemer reiser, 
samtidig som en vil undersake hvordan forbun
det kan engasjere seg for å fremme en onsket 
utvikling på dette området. I 1976 har Norsk 
Regnesentral bidratt til å kartlegge de problemer 
medlemmene mener en står overfor. I tillegg har 
en skaffet seg innsikt i de datamaskinsystemer 
som i dag er i bruk i varehandelen. Prosjektet vil 
bli avsluttet i 1977. 

INDFRV1SNING OG INFORMASJON 

Instituttet har fortsatt na'r ko. (aki med I'm 
vcrsitetel i Oslo. Medarbeider? ved NR har vært 
hovcdfagsveiledore og deltatt som lorelcserr ved 
flere kurs. 

Norsk Regnesentral har i 1976 desstm-n han 
en avtale med Arbeidernes Opplysningsforbund 
om kurslcdelsc og forelesninger ved ukeskurs i 
planlegging og styring. Det er avholdt seks kurs 
for tillitsmenn Ira det private næringsliv og 
offentlig forvaltning. 

Instituttet far en rekke henvendelser fra or-
ganisasjoner og enkeltpersoner angäende ulike 
sider ved bruk av datateknologi. Det kan gjelde 
orientering i forbindelse med dataavtaler eller 
konkrete problemer ved systemutviklingsarbeid. 
Instituttet ser det som en viktig oppgave, å 
forsoke å besvare disse henvendelsene så langt 
som mulig, og vil også i fremtiden legge vekt på 
denne virksomheten. 
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KOMIIK l-'OK ROUVIKKSOMIII. 

A vdcl i nj>sd i rc k i ø r 
Anders Omholt 

F O R M A L 

Folge u tv ik l ingcn innen r o m v i r k s o m -

h e t ved k o n l a k t e r med forskning, in

dus t r i og a n d r e in teresser te ins lanser i 

inn- og u t l and . 

B e d ø m m e den fremtidige utvikl ing in

nen r o m v i r k s o m h e t e n og m e d utgangs

p u n k t i d e n n e t r ekke o p p re tn ings

linjer for de sk r i t t som b ø r tas for å 

f r e m m e og s t ø t t e norsk ak t iv i t e t og 

v i r k s o m h e t innen d e t t e felt, s amt ar

be ide for at de t i l t ak m a n blir enig o m , 

blir sa t t u t i livet. 

V i rke s o m rådg ivende organ for N T N F 

i spørsmål innen r o m v i r k s o m h e t og 

som k o n t a k t o r g a n for s amarbe ide t 

m e d in te rnas jona le r o m v i r k s o m h e t s -

organisas joner . 

K o m i t e e n ha r an ledn ing til å o p p n e v n e 

u tvalg for n æ r m e r e u t r e d n i n g av eller 

a rbe id m e d spesielle oppgåver . 

M E D L E M M E R 

Avde l ingsd i r ek tø r Ande r s O m h o l t , 

formann* 

Forskningss jef T h o m a s K r o g 

A d m i n i s t r a s j o n s d i r e k t ø r Ivar M ø k l e b u s t 

A m b a s s a d ø r H a a k o n N o r d 

T e k n i s k d i r e k t ø r J o h n Skovho l t 

Fra 1 .1 .1977 : 

* D i r e k t ø r P e d e r T h . Hiis 

Sekretariat: 

N T N F , Avdel ing for r o m v i r k s o m h e t 

A D R E S S E 

W d m . T h r a n e s g t . 9 8 , Oslo 1 

T I L : (02) 3 5 11 3 0 

1 'TVALG FOR R O M F O R S K M N G 

Professor dr. Alf Egeland, 

formann 
Dr. Odd Dahl 
Rekior dr. Olav Holt* 
Forskningssjef Bjørn Landmark 
Dr. Bernt Mæhlum 
Amanuensis Finn Søraas 
Amanuensis Stein Ullaland 

* Stedfortreder: 
Universitetslektor Arne Haug, 

1.1.-31.5.1975 
Dr. Asgeir Brekke, 

1.6.-31.12.1976 

UTVALG FOR ANVENDELSER OG 
INDUSTRIELL VIRKSOMHET 
Forsker Henry Kjell Johansen 
formann 

Adm. direktør Erik Gjeruldsen 
Teknisk sjef Dagfinn Jahr* 
Statsmeteorolog Carl Kolderup Jensen 
Forsker Geir Nærland 
Sivilingeniør Einar Næss** 

Fra 1.1.1977: 
* Avd.leder Roald Aarset 
** Utviklingssjef Olav Berdal 

UTVALG FOR FJERNANALYSE 

Fagsjef Jakob Otnes, formann 
Direktor Erik O. Dahle 
Dosent Øistein Andersen 
Statsgeolog Henri Barkey 
Sivilingeniør Olav Granheim 
Studieleder Olav Hesjedal 
Havforsker Rikard Ljøen 
Forsker Jack Nordø 
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KORMAI. 

Selle i verk de lillak NTNF elter råd 
fra Komile for romvirksomhel finner 
nodvcndig. 
Lede den daglige drift av de anlegg og 
installasjoncr NTNF har oppfort for ä 
[remme den praktiske romvirksomhel. 
Være ansvarlig for de midier som fra 
forskjellige kilder, gjennom NTNF, blir 
still til rådighet for romvirksomheten i 
Norge. 
Administrere de kontrakter som 
NTNF inngår på romvirksomhetens 
område. 
Virke som kontaktledd for det prak
tiske samarbeid med nasjonale og in
ternasjonale organisasjoner. 
NTNFR administrerer folgende instal
lasjoncr: 

- Andoya Rakettskytefelt, Andenes 
— Tromsn Telemetristasjon, Tromsø 

DAGLIG LEDELSE 

Avdelingssjef Knut Melby døde 4.5.76 
Fungerende avdelingssjef Arne Gundersen 
fra 5.5.76. 

ØKONOMI 

Utgifter 15,6 mill. kr 
NTNF-bevilgning . . . . 10,6 mill. kr 
Oppdragsinntekter . . . 4,7 mill. kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 4 
Ingeniorer 26 
Annet personale 9 

I alt 39 

ADRESSE: 

Wdm. Thranesgt. 98, Oslo 1 
Tlf.: (02) 35 11 30 
Telex: 18174 spaee n 

] . \ I K . R . \ ' A S | O . V \ l . l S A M A R b i . I I ) 

K u m p a gjot seg na s i n k e n - gje ldendc enn l o i . 

bade industr iel t »>JU pol i t i sk , i det in ternas jonale 

samarbe id om ru fredelig u i n y t t c l s c a\ \crdci is-

i 'ommi ' l . S t o n e eu rope i ske indus t r i l c \ c r ansc r til 

In te l sa t , o k e m l e p ros j ek t samarbe id med I S A . 

Canada og Sovjet samt utvidet k o n l a k t l l a l e med 

land i den t redje verden og in te rnas jona le organi-

sasjoncr er tydel ige legn pa d e t t e . KSA (Kuro-

pean Space Agcncv) bar lat t s t e rkere s tyr ing nar 

det gjelder d e n industr ie l le u tvikl ing i Kuropa og 

u t n y t t c l s e av m e d l c m s l a n d e n c s innsa t smid le r og 

instal las joncr . Organisas jonens 10 med lems land 

lar e t t e r liveri en sl orre del av sin r o m v i r k s o m h e l 

admin i s t r e r e og finansielt ' g j ennom KSA. K.SA er 

bli t t et na tur l ig samarbe idsorgan for eu rope i ske 

br i ikcrorganisas joner nar det gjelder e tab le r ing 

av ope ra t ive sa te l l i l t sys temer og n y e t ekn iske 

in formas jons l jcnes te r i E u r o p a . KS.Vs nye poli

t ikk overfor i kkc -mcd lems land virkcr restr ikt iv 

og pro teks jon is t i sk nar det gjelder indust r i or» 

instal lasjoncr, men er iner apen vis a vis britkcr-

organisas joner i disse l and . 

,\ 'TXK b e s i n n e t i I97(> a s ta r te forbandl inger 

med KSA o m norsk dc l take l se i utvidclseii av 

M a r o t s - p r o g r a m m e t . 

I N S T A U . A S J O X K R 

Andøya Rakettskytefelt 

I Iopct av 1976 er del sku t t o p p 7 r akc l t e r 

hvorav (re i el in ternasjonal t samarbe id mel lom 

g r u p p e r fra Norgc , USA, Kngland og Oster r ikc 

og fire i det nasjonale engelske p rog ram. Tre nye 

r a k e t t - t y p e r er sku l t o p p i 1976 : Terr ier / 

Ma len iu t e , Skylark 12 og Kulmar. 

\ ' c d u tgangen av aret er det sendt o p p .'iL'3 

ba l longer hvorav 149 fra A n d o y a , og 1 .'59 raket-
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ter i nasjonale OR internasjonale samarbcids-
kampanjer. 

Forhandling om forlengclse av spesialavtalen 
"KSRAXGF. Spceial Project" mellom NTNT og 
7 europeiske land er ikke avsluttet, men det 
forutsoltes at denne vil bli undertegnet tidlig i 
1977. 

l)c store rakett- og ballongprogrammene tin
der IMS (International Magnetpsheric Study) 
fortsetter med klare planer for ytterligere L'.'i 
raketter og 40 ballonger. 

Tromso Telemetristasjon 

Stasjonen bar vært i drift gjennom hele 197(i. De 
operative oppgåvone har giitt ut pa' ä ta ned og 
presentere data i form av bilder Ira de ameri
kanske værsatellittene i NOAA-serien. Yærvars-

linga for Nonl-Norge har brukt blidene i ilen 
daglige \arshngen. Stasjonen har ogs.i talt ned 
data fra v heilskapelige satellitte! etter oppdr.iv; 
Ira det svenske Rymdbolaget. 

Det er utarbeidet detaljerte planet loi a utvide 
stasjonen til a kunne ta imot data Ira forskjell,^-
typer ressurssatellitter. Fordi Norge ikke er 
medlem av F.SA vil Tromso Telemetristasjon 
ikke ga inn i det planlagte nettverk av tnottak-
ingsstasjoner KSA skal koordinere. .Nar stasjonen 
star ferdig utbygd i lopet av 1977, vil dens 
primære oppgave derfor bli a betjenc norske 
interesser. 

Foruten planlegging av utvidelsen har de 
tekniske oppgåvene bestått i vedlikehold, kon
struksjon av utstyr for universitetet i Tro nso og 
Fiskeriteknologisk Forskningsinslitutl. Sta
sjonen representerer XAVFs Instrumenttjcneste 
i Nord-Norge. 

Bildel viser deler av operasjonsrommel ved Tromso 
Telemetristasjon. Stasjonen har tatt imot data fra ca. 

45.000 satellittpasseringer i perioden fra 1968 og fran 
til i dag. 
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PROGRAMMER (Hi PROSJEKTER 

Marots 

Norge er blant de ni vesl-curopeiske land som 
har gatt sammen om utvikling og oppskyting i 
ESA's regi av en geostasjonær satellitt Marots 

for maritim mobil kommunikasjon. Hov 
vanskelighetsgrad i deler av utviklingsarbeidet 
bar bidratl til ä sinke fremdriften av Marots-
programmet og til at kostnadene blir hovere enn 
lorst antatt. Oppskyting av Marots planlegges na 
i september 1978. 

NTNF, som star for den norske deltakelsen, 
betalte ca 4,7 mill.kroner til ESA i 1976 inklusive 
etterbetaling for årene 1973-74 . Elektronikk-
laboratorict ved NTH fikk kontrakt med ESA i 
197G pä vidcreforing av et systemprosjckt. 
Norsk industri leverte ikke anbud til ESA i lopet 
av aret, men hadde Icveranser aret for for 3 — 4 
mill. kroner. 

Marots ble formelt lansert pa den internasjo
nale maritime satcllittkonfcranse i London i 
februar som et europeisk bidrag til opprettelsen 
av et globalt maritimt satellittsystem (Inmarsat). 
Forhandlingcr er igang mellom ESA, Europeiske 
telcadministrasjoner og det amerikanske Mari-
sat-konsortict om bruk av Marots i et operativt 
sambandsopplegg. Norge stotter disse tiltak og er 
også med i forhandlingcr innen ESA om anskaf-
fclse av nodvendig reservesatellitt og oppskyting 
av denne. Anskaffelsen kommer i tillegg til det 
vedtatte programmet og er en forutsetning for at 
en skal kunne få et operativt Marots-sy stem. 

Mar.sut 

Etter avslutning av prosjekt Marsat I hosten 
1973 er programmet blitt delt i tre underaktivi
tet er: 

Marsat A: Skipsterminaler 
Marsat 15: Nodkommunikasjon,-alarmering og 

-lokalisering 
Marsat C: Norsk proveprogram for Marots 

Etter rad fra Komite for romvirksomhet og elter 
apen anbudsinnbydelse tegnet NTNFR kontrakt 
med Lnited Marine Electronics (1'ME) om gjen-

Bililcl visei hlimocli-IItn JV .iiilrimon til l.'llt's forste 
ski|isnrmm.il, som lilii tilp.issit badi- M.iruis OL; M.IIS.U-
svstrim-t. 

nomforing av neste fase i ulviklingcn av norske 
skipsterminaler (Marsat All). Prosjektet skal 
frembringe lo komplette skipsterminaler som vil 
bli stilt til disposisjon for prover i Marots-sy-
stemet i 1978/79. 

NTNFR bidrar til prosjektet med mindre enn 
2f)% av de totale utviklingskostnader. De to 
skipstcrminalcne skal etter planen sta ferdig 
hosten 197 7. 

Et annct prosjekt (Marsat AIM) ble salt igang 
hosten 1976 under l'MEs ledeise. Dette pro
sjektet skal dekke behovet for en nier langsiktig 
utviklingsinnsats, spesielt med tanke pa ä fa fram 
terminaler som kan brakes i det fremt idige 
lnmarsat-systemet og pa mindre fartoyer. Pro
sjektet dreier seg om skipsbevegelser og antenne-
syslemcr og vil 'are ut 1977. 
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Ku syst einst udic om bruk av satellitter for 
nodkommunikasjon, -alarmering og -lokalisering 
ble startet ultimo 1976 (Marsat li) med Simrad 
som prosjektleder i samarbeid med L'MK, Nera 
Uergcn, Jot ron Klektronikk og F.LAU (Elektro-
nikklaboratorieü. Studien vil bli avsluttet bos
ten 1977. 

Det norske proveprogram for Marots ble i 
1976 tatt inn som et eget prosjekt innenfor 
Marsat-program met (Marsat C) og vidcrc detaljer 
er utarbeidet pii basis av et rammeforslag som 
var utarbeidet av Marots prosjekt-komitc. For
slaget til proveprogram ble oversendt ESA hos
ten 1976. (F.SA/JCB/MARTAG(76)10). 

Av de ovrigc NTNFR-aktiviteter i 1976 nev-
nes deitakelse i det norske prosjektet SATKOM 
og i de internasjonale forhandlinger om opprett-
else av et verdensomspennende maritimt satcl-
littkommunikasjonssystem (Inmarsat). Norge 
undertegnet Inmarsal-avtalen i september 1976. 

Datainnsamling 

Norske meteorologer og forskerc fortsatte og 
utvidet i 1976 sine eksperimenter med innsam
ling av data fra og lokalisering av boyer og andre 
mälestasjoner via lavbanesatellitten Nimbus-6. 
Målestasjonene var plassert i Norskehavet, i 
farvannene rundt Svalbard og på Midt læger 
værstasjon. Scndcrutstyret for to av målestasjon
ene var produsert i Norge. Integrasjon med 
sensorer og strukturer er utfort ved Chr. Michel
sens Institutt (CMI), som også er ansvarlig for 
NTNFs "Teknologi for operative boyesystemcr" 
og som star i nær kontakt med det felles 
europeiske boyeprogram COST-43. Data fra 
målestasjonene er blitt nedlest i USA, og videre 
bearbeidet ved Meteorologisk institutt. Ekspcri-
mentene har gitt gode erfaringcr med denne 
måleteknikken og en del rcsultatcr av viten-
skapelig verdi. 

Det ble inngått avtale tidlig i 1976 med 
bedriftene Jotron Elektronikk og Eidsvoll Elec
tronics om utvikling av senderutstyr for bruk i 
det fransk/amerikanske ARGOS-systemet for 
datautlesning og lokalisering som blir operativt 
fra 1978. Forste fase i prosjektet er utvikling og 
fremstilling av noen få enhetcr for bruk i 

forbindelse med Nimlnis-6. I ts tyrcl skal ha Iltet» 
vekt, lite volum, lavt stromlorbruk og l,i\ pro
duksjonspris. Kids\olI Electronics er ansvarlig lnr 
PCM-enkodcr og kontroll-krclser, Jotron Elek
tronikk for Oscillator, laseskiltmodulatoi. sen
der og antenne for 400 Mil/, bedriftene tar sikte 
på a levere enhetcr til norske eksperimenter 
tidlig i 1977 og senere til forskingsprosjektet 
FGGK i Antarktis i 197« 79. 

Xurigayon/fxivisjonshcstvinnwkc val lijclf» av 
satellitter 

F.n forstudie med sikte pa a klarlegge norske 
brukerbehov, industri-interesser og -muligheter i 
forbindelse med bruk av satellitter for naviga-
sjon/posisjonsbestcmmelsc ble startet ultimo 
1976. L'ME er prosjektleder i samarbeid med 
Simrad og Kongsberg Våpenfabrikk. En vil pa 
bakgrunn av en markcdsundersokelse vurdere 
ulike satellittsystcmcr og dercs anvendbarhet for 
norske brukcre. Det \il bli lagt spesiell vekt på 
det amerikanske Navstar Global Positioning Sy
stem (GPS) som ventes å bli operativt fra 1984. 
Muligheten for norsk utvikling og produksjon av 
brukerutstyr vil bli forsokt klarlagt. XTXFR har 
inntil vidcrc påtatt seg å formidle informasjon 
om GPS til norske sivile brukcre. 

Satellittkringkasting 

Et forprosjekt med sikte på å undersokc begrens-
ningcr og muligheter med tykkfilm hybridtek-
nikk ved storskalaproduksjon av lav-stoy mot-
takcre for frekvenser omkring 12 GHz ble utfort 
ved Nera Bergen i 1976. Forprosjektet gikk 
parallelt med og var et supplement til en 
systcmstudie som ble utfort av tre norske 
industribedrifter og Televerkets Forskingsinsti
tutt. Det er ikke mulig å fore prosjekter videre 
med stottc fra NTNFR i 1977 innenfor 
NTNFRs ordinære budsjett-rammc. 

Romforskning 

Hovedmålsettingen for romforskningen i Xorge 
er å studere den ovre atmosfære og del nære 
verdensroms fysikk på hoye breddegrader. Det 
er innenfor detlc området de mest interessante 

150 



geofysiske fenomener opptrer. Oa disse vanligvis 
har stor utstrekning bade i rom og tid, er det 
nodvendig med internasjonalt samarbeid. Kt nytt 
verdensomspennende forskingssamarbeid, IMS, 
ble påbegynt i 1976, og skal vare i 15 ar. 
Malsellingen er a undcrsoke den elektromagne
tiske koblingen mellom den ovre atmosfære og 
det nære verdensrom, men ogsii vekselvirkningcn 
mellom det interplantare rommet og den jord
nære delen av atmosfæren vil bli vict stor 
oppmerksomhet. 

Mens alle tidligere storstilte, internasjonale 
samarbeidsprosjektet har vært basert pä bakke-
observasjoner, vil hovedvekten under IMS bli 
lagt på satellitt-, rakett- og ballongmålinger. 

Innen fagfeltet kosmisk geofysikk har N'orge 
en sterk tradisjon som bor folges opp i dette nye 
forskingsprosjekt. Innen både ballong- og ra-
kett-programmene er nye avanserte instrumenter 
blitt utviklet og testet med IMS for oyet. Norske 
fysikere vil konsentrere seg om nordlysforsk-
ningen og de fysikalske prosesser som er knyttet 
til nordlyset. I tillegg vil et stort antall bakkeob-
servasjoner bli utfort fra Svalbard, Bjornoya og i 
Nord-Norge. 

Bearbeidelsen og tolkningen av tidligere inn-
samlede ballong-, rakett- og satellittdata fortset
ter. Dette har resultert i en serie av publikasjoncr i 
internasjonale fagtidsskrifter. I 1976 var del 15 
studentcr som arbeidet med sine hovedfagsopp-
gaver basert på romforskningsprogrammet. 

Vårt romforskningsprogram tiltrekker fortsatt 
utenlandske vitenskapsmenn og i år har et storre 
antall fysikere enn noen gang tidligere arbeidet 
ved gruppene i Bergen, Oslo, Tromso og F FI 
(Forsvarets forskningsinstitutt). Kvaliteten av 
vart program kan også illustreres ved at tre 
norske grupper er blitt invitert av internasjonalt 
anerkjente forskningssentrc i USA og Europa til 
ä delta i deres "proposal" til First Spacelab 
Mission. 

Ballonger 

Virksomheten ved UiB (Universitetet i Bergen) 
har vært knyttet til utvikling og oppsendclsc av 
instrumenter i forbindelse med IMS/GEOS-pro-
grammet i 1978. Ilovcdmålsettingen er å utfore 

eksperimenter som kan forklare de bolgcpartik-
kelvirkningene som er virksomme under prcsipi-
tasjon av energirike, ladedc partikler. 

Fem ballonger ble sendt opp sommeicn 1976 
fra henholdsvis Karasjokk, Kcpvag og Sodankyla 
i et samarbeid mellom FF1, N1KF (Dei norske 
institutt for kosmisk fysikk), UiB og Dansk 
Rumforskningsinstitiit. Delte var forste gangen 
et riometer ble floyet i en vitcnskapelie, ballong. 
Ballongene drev inn i det magnetiske konjugerte 
området til ATS-6. Det ble telemctrert ira 
Andoya, llusavik, Island, Kap-Tobin og Kgedes-
minde, Grönland. Romlige strukturer i elcktron-
prcsipilasjonen ovvr ballongen er observert og 
rcsultatene ser lovende ut. 

Samarbeidet mellom XIKF og University of 
Maryland, University of Houston og Stanford 
Researeh Institute, USA, vil fortsette. Et pro
sjekt med fem ballonger fra Siple Stasjonen, 
Antarktis vil bli gjennomført vinteren 1977/78. 

Raketter 

Norske forskere deltok i et tysk acronomi-pro-
gram fra El Arenosillo i Syd-Spania, hvor hensik-
tcn var ä studere den lavere ionosfære under vin
terforhold med sterk radiobolgc absorpsjon. To 
nyttelaster for Nike/Apache rakelter ble inte
grert i Norgc, og skutt opp fra Spania den 4. og 
21 . januar. Disse var instrumentert av MW 
Heidelberg, Technische Universität, Graz og FF1. 
Kampanjen var vellykket. 

1. februar ble en Nike/Tomahawk rakett 
(Polar 5) skutt opp fra Andoya med en 10 kV 
elektronakselerator ombord. Ilovcdhcnsiktcn 
med eksperimentet, en "mor-dattcr" type, var a 
studere vertikalfordelingen av det elektriske po
tensialet fra malinger av gangtider for elektroner 
og elektromagnetiske bolger som ble reflektert 
fra potensialbarriercr i den ovre atmosfære. 
Dessuten var det av stor interesse ä studere 
hvordan elektronstrålen pävirket den noyfa le 
atmosfæren gjennom spredning, ionisasjon og 
eksitasjon. Eksperimentet var meget vellykket. 

Et nytt rontgenstråle-instrument ble testet i 
Polar 5. Ved å kombinere rontgensträlings-
malingene med informasjon fra gyroskopet far 
man et bilde av elektron-nedboren i et flere 
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Bildet viser den norskbygde forskningsrakett Polar"), 
bygget i samarbeid med NASA. Delte er den forste rakett 
ira Andoya Rakettskytefelt, som inneholder et elektron 
aksclleralor-eksperiment for kontrollert ii studere hvor-
dan nordlyselektroner pavirker den ovre atmosfære. 

hundre km stort omrade omkring raketten. I 
Polar 5 deltok forskcre Ira FFI, UilS, XIKF og 
NASA. 

Forskcre (ra FFI deltok med et partikkclspek-
trometer i S-1 8/2 Ira ESRAXGK den 21. februar 
og i to raketter fra Grönland sommeren 197G. 
Disse vil gi et verdifullt bidrag til forstaclscn av 
Jordens magnclosfacre. 

Interessante rcsultatcr kan ventes fra det 
vertikale paret (Marangrakettcne) som ble sendt 
opp fra Andoya 27. november. I disse to 
rakettene (Nike/Tomahawk og Tcrrier/Male-
mutc) deltok grupper fra FFI, UiB, XIKF, 
NASA, Technische Universität Graz, MSSI. og 
Appleton Laboratory. 

ir>2 

I det engelske rakellprogr.mtmet deltok FFI 
og XIKF ved oppskyting fra Andoya I 1. desem
ber. Kampanjen var vcllykket. 

Sn t c/l il ter 

1 samarbeid med University of California, I os 
Angeles, I.ivcrmorc og I.os Alamos, har gruppen 
ved 1'il! deltalt i studier av energetiske partiklcr 
og magnetfelt i plasma-sjiktet under magnelo-
sfæriske substormer. Kt arbeid med samllige 
malinger fra OGO-5 satellitten og med ballonger 
i Xord-Xorge er blitt fullfort. I tillegg har man 
startet omfaltende studier av variasjoner i 
plasma-sjiktet (OGO-.">) og av posisjon og beveg
else av grensen for stabil innfanging i polar bane 
(KSRO IA/U) pa nattsiden av dei sakahe kloft-
omradet pa magnctosfaerens dagside. 

I-'jcrmnmlxsc 

Fjernanalysekonferansen i mai viste at det fortsatt 
er av interesse ä bruke data fra fly og satcllitter 
nar det gjelder ä kartlegge og overvake ressur-
sene. Den samme konferansen viste også at det 
er nodvendig for brukemc ä skaffe seg mer 
erfaring nar det gjelder å prosessere og tolke 
informasjon som er innsamlet pä denne maten. 
NTXFR var også i ar medarrangor i den interna
sjonale sommcrskolcn i fjemanalyse. Den ble 
arrangert i Alpbach i Ostcrrike og legger stor 
vekt pa praktiske oppgåver. De norske deltak-
crnc mente ä ha et godt utbytte av denne form 
for opplegg. XTXFs 1'tvaig for fjcrnanalyse har 
foreslått at man i fremtiden bor satse pa 
lignende arrangenicnter i norsk eller nordisk regi. 

Det er fortsatt bare noen fa histitusjoner hvor 
man arbeider aktivt med fjernanalysedata fra 
satcllitter og hvor institusjonen har stik midier 
til disposisjon. Mesteparten av det arbeid som 
ut lores skjer som ekstrainnsats og med enkle 
hjelpemidlcr. Til tross for dette har flerc norske 
brukere vunnel respekt bade i Europa og i USA 
for del arbeid som er utfort. 

Det er rimelig ii anta at utvidelsen av Tromso 
Telemetristasjon vil fore til oki interesse for ii ta 
i bruk data innsamlet via satcllitter. Blant annct 
vil man vurdere a bruke data fra de operative, 
amerikanske værsatellittcnc i forbindelse med 
snokarllegging og temperatur i havoverflaten. 
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N O R S A R Norwegian Seismic Array 

FORMAL 

NORSAR har som Turmål å drive 
grunnforskning og eksperimenter pa 
områder som har tilknytning til pro-
blemcne med å skille mellom underjor
diske kjernefysiske eksplosjoner og 
naturlige jordskjelv ved hjelp av seis
miske metoder. 

PROSJEKTKOMITE 

Professor M.A. Sellevoll, formann 
Forskningssjef H Nodtvedt 
Byråsjef G. Krane* 

Fra 1.1.1977: 

* Byråsjef Kai Olaf Lie 

DÅLIG LEDELSE 

Prosjektleder: 
Sivilingeniør N. Mar ås 
Forskning: 
Fil.dr. & dr.philos. E.S. Husebye 

PERSONELL 

U&rH-utdannet personale 8 
Ingeniorer !i 
Annet personale 14 

I alt 25 

ØKONOMI 

Utgifter 4.5 mill.kr 
NTNF-bevilgning 0.3 mill.kr 
A RPA-bevilgning* 4.2 mill.kr 

Advanced Research Projects Agency, USA. 

ADRESSE 

Postboks 51 , 2007 Kjeller 
Tlf.: (02) 71 69 15, 71 69 16 

XOHSAR gir ut egen arsberetnmg snrn kan fries ved 
henvendelse til instituttet. 



U V I K L I N G AV NORSAR-SYSIKMKI 

NORSAR-anlegget liar i en wkkc .11 utgjort 
verdens stoiMc seismologiske observatorium. I ra 
I. oktober I97(i hie felt anlegget redusert Ira L'L' 
til 7 understasjoiier (suharrays). Disse 7 under-
stasjonen«.*, som inneholder i all ca 60 scismo-
metre, er lokalisert nordos! for Mjosa i området 
Ncs-Hornsjo-Rena-Trysil-I.oicn, dvs. iniieiifor et 
omrade pa ca 60 km i diameter. Seiv n."d 
reduser; storrelse pi. feltanlcgget er NORSAR 
verrVns nest storste seismiske observatorium. 
V ed datasenteret pa Kjeller er bcmanningen 
gradvis redusert i lopet av hosten 107G og 
seismiske data rcgistrercs og behandles nii auto
matisk, utcnfor ordinær arbeidstid. 

NORSARs datasenter c- via satellitt knyttet 
til et tilsvarende senter i Washington, 1'SA, 
hvorfra vi far data (ra del store seismiske 
anlegget LÅSA i Montana tilsendt i sann tid. I 
tillegg mottar NORSAR regelmessig data pa 
magnetband fra ca 15 såkalte Seismic Research 
Observatories (SRO) som danncr et nett av 
moderne seismiske stasjoner spredt over hele 
verden. NORSAR har også opparbeidet en om-
fattcnde samling av historiske jordskjclvdata. 
For Skandinavia spenner disse over tidsrommet 
1947—1976, mens data for den ovrigc verden 
dateres tilbake til år 1900. I alt utgjor dette en 
av de mest omfattcnde samlinger av seismiske 
data som i dag eksisterer. 

FORSKNING 

Vår database for Skandinavia er utnyttet til å 
gjennomføre en seismisk risikoanalyse for Fors-
mark Kjernekraftverk nær Uppsala i Sverige på 
oppdrag av Statens Vattenfallsvcrk. Flere tilsvar
ende oppdrag forventes i de nærmestc årene. Det 
er også utarbeidet et seismisk sonekart for 
Fennoskandia etter oppdrag fra Oscarhamnver-
kets Kraftgrupp mens Vattenfall yter okonomisk 
støtte til et forskningsprosjekt for anvendelse av 
'maximum likelihood' teknikker i analysen av 
seismologiske spørrcskjema. 

NORSARs seismisitetsstudier (fordeling av 
jordskjelv i tid og rom) for Fennoskandia og 
Norskehavet er i 1976 supplert med en spesiell 

studie av området tumli |.u\ \l . i \cn loi prri.»). n 
III .Vi ".">. Ilcrcgningci on .III.IKMI ,I\ |. >t <Kk|t I V 
ttickaiiismcnc laiij-s den vikalle ).in \ l . i \cn I i.» 
lure / o n e viser al del loic-j.u en rt-l.iti\ l.>i\k\\ 
ning a\ ha\bunncn langs denne sonen I I HM n u s 
slemmelsc med ile platctiklumske li\puics<il 
Dessutcn ptcscntctcs en rekke detaljer om «len 
nøyaktige lokalisering a\ denne ug andre limild 
soner i området \eil |an Maven. 

llo' edinns.ttscn ,i\ lorskniiigcn ved N'ORY\R 
har vært konseniren om problemet idcntilika 
sjon a\ kjernefysiske eksplosjoner. Gy .inmn en 
serie arbeider, basert pa fem ar med NORSAR-
registreringer, erdet blitt utviklet nye identifika-
sjonsteknikker som representerer en vesentlig 
forbedring i forhold til tidligere metoder. Det 
nye er at en bchandler klassifikasjon av eksplo
sjon« og jordskjelv som et problem innen feltet 
monstergjenkjcnnelse (pattern recognition). 
Generelt kan en si at prosedyren tar utgangs
punkt i tidligere data hvorfra man lærer seg hva 
som er karakteristisk for de seismiske bolgetog 
generert av henboldsvis eksplosjoner og jord
skjelv, og denne kunnskapen anvendes (og opp-
dalcres) i."' nye rystelser rcgistrercs. 

Denne prosedyren er blitt testet ut pii i alt 67 
antalte kjernefysiske eksplosjoner og 73 jord
skjelv, alle fra det Euro-Asiatiske kontinent. 
Plasseringcn av disse seismiske hendelsene er vist 
i Figur 1. Noen av resultatene er vist i Figur 2, 
der en kan sammenligne resultatene fra den 
gamle m[, :M s diskriminanten forst med en ny 
lo-dimcnsjonal diskriminant (1.1:1.2) også med 
en 8-dimensjonal diskriminant. De to siste gir 
åpenbart en mye bedrc separasjon mellom jord
skjelv og eksplosjoner. 

INTERNASJONALT SAMARBEID 

NORSAR har i lopet av perioden bidratt med en 
utredning til FNs nedrustningskomite i Geneve 
(CCD), der en spesielt gjorde rede for de 
løsninger NORSARs forskere er kommet fram til 
når det gjelder forbedrcde metoder til a skille 
mellom underjordiske kjernefysiske eksplosjoner 
og jordskjelv — iitredningen Wc meget godt 
mottatt. To NORSAR-forskere representerer 
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Nmge i en ekspertkomite sail ned a\ (III!) lor a 
utrede lixilke krav en skal stille ti! et \erdensoni-
spennende neu a\ seismiske stasjoner som sk;il 
kor.trollero al en fullstendig provestansawale 
o\erholdos. Kn a\ NORSAR-forskcrne ble valgt 
til ekspertkomiteens vitenskapelige sekretur. 

Det nordiske detoksjotisseismologiske samar-
beid, som ble formalisert i 19 7Ü, er blitt videre 
utviklet, og har resultert i Here publikasjonei. 
Dei er etablert samarbeid med Det sovjetiske 
\itenskapsakademis Institutt! for Jorden Fysikk 
i Moskva om forskerutvcksling. Kn lorsker derira 
besokte XORSAR hosten 197b og en 
.NORSAR-forsker besokte det sovjetiske institutt 
sommeren 1976. 

Kn lorsker ved NORSAR har i 197(5 hatt el 6 
maneders opphold ved Dept. of Geophysics, 
Stanford University, L'SA. NORSAR-forskere 
har i lopet av uret deltatt i en rekke interna
sjonale konferanser og moter hvor de har presen
tert i alt 20 foredrag. 1 alt 11 gjestcforskere har 
oppholdt seg ved NORSAR i lopet av 19 76. 

— 
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«ii;. 1. K ii . ,.mi u s e r den uroi* i\i i is kt* Un 
noen JV .se eksplos joner ( t i rkan te r ) ny j - u d i 
IKT) som har i n n t a t t i iliski inunf i im;s-an. 
N O R S A R . 

i l t - l l l i t ; r l t .1«. 

k ] e l \ I s l J lT 

1\ M-tll" Vi l l 

i. y j IBSL' 
I .JIHH J I L _I_ 

• 

Z D I S C 1 

1 PJ • • • a l l • • ! • ! » • a l l • I M m i I I I M B t t a 
60 40 

S,(Z) S.(ZI 

40 60 

S, (Z) S-lZt 

Fit;. 2. His togram sum viser separas jonen av jordskje lv og 
eksp losji nier m e d irt- forskjellige d i sk r iminan le r . Den 
oversl:- (mi , : M s ) er tien som hitt i l er blitt mest b e n y U e t 

in te rnas jonal t , mens de to neders te , som er blitt utviklet 
ved N O R S A R , viser en be tyde l ig hedre separasjon. 
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UTDANNELSE 

Komite for vilcnskapclig personell 
Stipcntlkomiteen 
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KOMMT; I O R X ' l l K N S K A l ' K I . K ; l ' K K S O N I . U . 

FÜRMAI. 

Komiteen skal lii enhver lid soke ä 
skaffe den best mulige oversikt over 
det sannsynlige framtidige behov for 
teknisk, leknisk-økonomisk og lek-
nisk-naturvitenskapelig arbeidskraft, 
og sorge for at det nødvendige bak
grunnsmateriale for behovsvurderinger 
er til stede. 
Komiteen skal arbeide for å fremme 
tilgangen på personell i overensstem-
melse med det antatte behov, og ta de 
initiativ, innen rammen av NTNF's 
arbeidsområde, som finnes nødvendig 
for å legge forholdene til rette for en 
hensiktsmessig rekruttering og vidcre/ 
etterutdannelse, herunder tiltak for å 
styrke kontakten mellom forskning og 
næringsliv/forvaltning. 

MEDLEMMER 
Direktør Finn Rafn, formann 
Cand.oecon. Tor Johs. Hegna 
Personalsjef Gerd Brevig Liestøl 
Professor Bjørn Pedersen 
Generalsekretær Bjørn Slungaard 
Professor Erling Westgaard 

Fra 1. januar 1977: 
Professor Erling Westgaard, formann 
Cand.oecon. Tor Johs. Hegna 
Personalsjef Gerd Brevig Liestøl 
Professor Bjørn Pedersen 
Direktør E.M.Q. Røren 
Generalsekretær Bjørn Slungaard 

Sekretær: 

Avd. direktør Toralf Hernes 

ADRESSE 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

Nluden lenes in lc i r s se t .a .i velgr u kn>.|i i^i^ki »»g 

u.ilurv hei lskapel ige siiuliei MUH grunnlag loi MI; 

uld.mnine, svntes loi unen ,n \uh u .i .tv i .A 

Nedgangen i soken. t i le t ul disse - l ud i r i \ .u i 

samsvar m e d t e n d e n s e n c i .untre ve^l igi land I 

(te sisle at II,il im id l e ind mteiessi n nyen o k i . ug 

soker ta l le t til de t ekno log i ske s iudiei li.it p.i lu II 

gall o p p . 

K \ ' l ' Ilar i l!>7l> u ta rbe ide i og pulil iseii en 

ana lyse over behovet loi teknisk og teknisk-

n a t i u v h e n s k a p e l i g u t d a n n e i p u s o i i e l l . K o m i t e e n 

lia - k o m m e t til at l>eho\ene vil e k e noe raskere 

en. , unla t l i den lorr ige behovsana lyse som ble 

publ iser t i l')l>9. K o m i t e e n har k o m m e i til al 

u tc iann ings t i lbudene bor bygges ut slik at vi 

a l leredc i 1983 kan u t d a n n e : 

,'iOOO k a n d i d a t e r pa ingeiiiorniva 

3 0 0 0 k a n d i d a t e r pa t ekn ike rn iva 

1500 k a n d i d a t e r pa sivil ingcnior-/real-

kand ida tn iva . 

KVI ' har også i 197(> fullfort en perspekt iv

analyse o m utvik l ingcn innen den t ekn i ske og 

ma tema t i sk -na t u rv i to i skapcJ ige u tdann ingssek

tor . K o m i t e e n bar m e d t i lfredsbet kons ta t e r t 

at d e n formelle f o r s k e r u t d a n n i n g na er e tab le r t 

ved N T H g jennom et formaliser t dr . ing . -s tudiuni 

og at de l forslag til g r a d s t r u k t u r som er ved ta t t 

av Det matemat i sk-na tu i -v i tenskape l ige fakultet 

ved 1 'niversi telet i Oslo mi er anbefa l t av 

Kollegiet og sendt Kirke- og underv i sn ingsdepar 

t e m e n t e t . 

Det ma tcma t i sk -na tu rv i t enskape l i ge fakul te t 

vil e t t e r forslaget fa et t rc - ledde t g r adsys t em som 

bes ta r av g radene cand .mag . , eand . sc ien t . og dr . 

s r i en t . Den formal iser te d o k t o r g r a d u t d a n n i n g vil 

da ogsii ved rea l fagfaku l te tene k u n n e g jennom

føres pa 7 ;ir. KYT giir ut fra al den nye 

g r a d s t r u k t u r blir g j ennomfor t ikke ba re i Os lo , 

men ogsii ved rea l fagsfakul te tene ved universi-

t e t e n e i Bergen, '1'romso og T r o n d h e i m . 

KVI* har anset t e tab le r ing av formalisert 

f o r ske ru tdann ing som megel vikt ig, og håper at 

d e n n e na er b rak t fram til en heldig losning b å d e 

ved N T H og de ma lema t i sk -na tu rv i t enskape l ige 

fakultet er. 

1 lopet av 1!)7(> bar NT.NT' ved ta t t nye 
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M'illt'kit'i loi ms l i t i iue i k m IUI li! i . idel. I de 

, i U . cdteklei Mir del sl.m t'.isc il de forskjellige 

insliluiU'i n>.a ogs.i ti.it 111 lo ima l a: "Hulla III 

.ued.ilbeidenii 's l.ighge utvikl ing i>ji dvkt iggjore 

dem lor innsals innt-nlor on u t e n f o r i n s t i t u t t e t " . 

Komiteen regner med .11 d e l t e dan iu ' r utgangs-

punki lor ft HUT sys temat i sk arl>cid imu'ii 

\ l . \ l for wdereutvikl ing ogsa av forskerperso-

ii.ilc.-1. 

Kuor initialiv Ira S t l p e n d k o m i t e e n liar K \ ' l ' 

vedtatt a e tablere 2 nye s t i p e n d p r o g r a m m e r : 

Stipend for kand ida t e r som har l a l l fail pa et 

doklorgrads-s tudium, e n t e n mens de har 

hatt en u tdanningss t i l l ing \ e d univers i te t / 

forskningsins t i tuu, eller ved siden av arbeid i 

næringslivet. S t i p e n d p r o g r a m mel tar s ik te pa 

a gi lonn til slike k a n d i d a t a r for at de skal 

kunne konsent re re seg fullt u t o m sitt d o k t o i -

gradsstudium i den avs lu t t endc fase av s tud ie t . 

- St ipend for ingeniorer a n s a t t i forskningsinst i -

tusjoncr. De t te p rogram tar s ik te pä at inge

niorer s1 al la an ledning til .1 spr\i.ih-»eri M I ; 

innen u s s e lagtr l le i eller u i \ u l e \ in r k u n n 

skaper loi a dvkl igg jo ie seg 1 sill . , i luu! MIHI 

ingeniore i . 

KVI ' an ta r at det u l v . i rc lonlel . ik l ig at i a lit" 

av norske siv i l ingeniorer blir i i t i lannet veil tuen-

landske k iTes l rde r . og k o m i l e e n ser i n n i noe 

hekyni r ing pa den megel s l e ike nedgang la i i la l l 

norske s m d e n i e r som g jennomlore i ei sivilinge-

n i o r s t u d i u m i u t l a n d e t . 

In teressen for de s t ipend som deles ul til 

norske k a n d i d a l e r tor lorskerkv. i l i l iser ing i ul lan

det er fort sal! s t o r r e e n n l i l b u d e n e . men KVI ' sei 

del som viktig al disse p r o g r a m m e r bygges ut for 

a sikre .il norsk teknisk og tekn isk-n .uurv i ten-

skapelig v i i k somhe t o p p r e u l i o l d e r god k o n t a k t 

med u l e n k m d s k e lorskningsmi l joer . 

In teressen for N T N F 1 'os tdoctora te s t ipend er 

stadig megel s lor , og i a L'r>0 u t e n l a n d s k e lorsk-

ere har hi t t i l vært i Norge I - 2 ar . S l ipendi . i t -

ene r ep re sen t e r e r i alt 30 land . 

Postdoctorate stipendiater fordelt på studiested i Norge og på fag 1957 - 1976. 

Univ. i Univ. i Univ. i NTNF Offent l ige 

Oslo Bergen Tromsø N T H inst. inst i tu t t SUN 

ADB 1 7 3 11 

Biologi 2 3 4 3 12 

Bygg 1 11 5 2 19 

Fysikk 10 4 1 9 10 5 39 

Geologi 14 1 1 6 22 

Geoteknikk 18 18 

Kjemi 16 8 33 11 4 72 
Maskin 18 1 3 22 

Matematikk 4 4 1 9 

Mekanikk 1 1 

Metallurgi 2 3 5 

Meteorologi 2 1 3 

Sosioteknikk 1 1 
Sterk- og svakstrøm 1 8 2 11 
Transport 1 1 

SUM 51 19 1 95 50 30 246 
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STII'KNDKOMIT] KN 

FORMAL 
Å dele ut stipend av NTNFs stipend-
midier og å fungere som innstillende 
organ for andre stipendprogram som 
NTNF blir anmodet om å behandle. 

MEDLEMMER 

Professor Inge Johansen, formann 
Førstelektor George Francis 
Professor Lars Grimsrud 
Adm.direktør Knut S. Heier 
Professor Hans Holtan 
Direktør Kaare Høeg 
Professor Tore Olsen 
Sivilingeniør Ragnvald ^olstrand 
Sivilingeniør Paul Aas 

Sekretær: 
Avd.direktør Toralf Hernes 

ADRESSE 
Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 
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Stipctidkomitccn har i I97t> behandlet N~ ^ok 
nailer til N I NTs rckrutlcringwliprnd .>y N \ l() 
Seicnte stipend. Slipendcnc d e l e (U til \ tigfr 
kandidalcr med fullfort universUetv hogskul»-
utdanning som \il kvalifisere seg til lortsatt 
forskning i Norgc ved ei opphold i ullandet. 
NTNFs rekrutteringsstipend er brgrensrt til 
NTNFs arbeidsområde mens NA IO Seieme-
programmci også omfaller visse grener ,i\ medi
sin og landbrukslorskning. Det er utdeli 49 
stipend. 

Dei er mottan IM soknader til Industrisli-
pendprogrammel som skal dekke ca. lo ars 
studier for yngre kvalifiserte kandidater som 
onsker en forskcrutdanning for fremtidig arbeid 
innen næringsliv og institutter for amcndelses-
orieniert forskning. 1'rogrammet tar blant annet 
også sikle pa å utnytte gode lorskningsmiljoer i 
næringslivet i utdanningsprosessen. 1 1976 erdet 
delt ut 14 stipend. 

NTNFs korttidsstipend dekker kortere uten-
landsopphold for forskere innen NTNFs arbeids
område som har minst 5 års forskercrfaring etter 
universitets/hogskolcutdanning. Ocssutcn kan 
yngre kandidater innen NTNFs arbeidsfelt soke 
disse stipend for deltakelse i velrenommerte 
internasjonale sommer- eller vinterskoler. I 1976 
er det delt ut 14 stipend til viderekommende 
forskere og 5 stipend for deltakelse i sommer-
skoler. 

NTNF Postdoctorate stipendprogram for ut-
enlandskc forskere som onsker å arbeide i Norge 
synes ä ha slor interesse både i ullandet og i de 
norske lorskningsmiljoer. I 1976 kom det inn 
186 soknader og det ble delt ut 21 stipend. 

NTNF Senior Scientist Visiting Program vises 
økendc interesse Ira norske institusjoner som 
onsker å invitere internasjonalt anerkjente forsk
ere hit for et opphold i inntil 3 måncder. I 1976 
er det delt ut 10 stipend. 

NTNF har også i 1976 dekket vikarutgifter 
for professorer og dosentcr som har friår fm 
NTH. I 1976 er det delt ut 11 stipend. 
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NORSK SENTER FOR INFORMATIKK 

FORMAL 

NSI er et metode- og service-rettet 
institutt som innen omridet faglig 
informasjon og dokumentasjon skal 
virke til gagn for norsk nærings- og 
samfunnsliv. Instituttet skal gjennom 
forsk., ngs- og utviklingsaktiviteter, 
oppdrag og formidling av viten bidra 
til fremme av informasjonsteknisk 
virksomhet og informasjonstjenester, 
gjennom blant annet: 

— Fremme den informasjonstekniske 
forskning og undervisning i landet. 

— Seiv og i samarbeid med andre, 
utvikle metoder og systemer for 
innhenting, lagring, gjenfinning og 
distribusjon av viten såvel fra in
terne som eksterne informasjonskil-
der. 

— Yte næringsliv, forskning og admini
strasjon assistanse ved etablering av 
informasjonstjenester og arbeide for 
størst mulig kompatibilitet mellom 
de anvendte systemer. 

— Bistå NTNF med å formidle aktuell 
informasjon fra inn- og utland til 
næringsliv, forvaltning og forskning. 

— Fungere som et kontaktorgan i in
ternasjonalt samarbeid innen infor
masjons- og dokumentasjonsforsk-
ningen. 

— Bidra til medarbeidernes faglige ut
vikling og dyktiggjøre dem for inn
sats innenfor og utenfor instituttet. 

STYRE 

Direktør Gunnar Randers, formann 
Direktør Halvor Gjestland* 
Viseadm.direktør Odd Heggelund 
Direktør Bjørn Sundsvik 
Utviklingssjef Knut Tjønneland 

* Døde oktober 1976 

DAGLIG LEDELSE: 

Direktør: 
Sivilingeniør Anion Disch 
Soussjef: 
Siviløkonom/sivilingeniør Hans K. Krog 

FAGLEDELSE 

Systemutvikling: 
Avdelingssjef O. Brisner 
Polydoc-tjenester: 
Sivilingeniør S. Øverlie 
Bibliotekar T. Evensen 
Bibliotek: 
Bibliotekar E. Fredriksen 
Pubtikasjoner: 
Sivilingeniør F. Dahle 
Mag.scient. L. Hallen 
IDE-tjenesten: 
Sivilingeniør J. F. Røraas 

Norsk Dokumentdata: 

Daglig leder: Cand.real. P. Ongstad 

ØKONOMI 

Driftsutgifter 6,1 mill.kr 
Egne inntekter 3,6 mill.kr 
Tilskudd fra NTNF 2,8 mill.kr 

PERSONELL 

U&H-utdannet personale 13 
Ingeniører 1 
Annet personale 25 

I alt 39 

ADRESSE 

Forskningsveien 1, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 69 58 80 
Telex: 11536 cur n 

Fra 1.1.1977: 
Direktør Jan T. Videm 
Sivilingeniør Sissel Øverlie 



NS I har i 1976 fortsatt deltatt i arbeidet med 
clableringen av SCANNET, det nordiske informa
sjonsnett for soking og utveksling av faglig 
informasjon. Gjennom SCANNET vil databa
serte informasjonstjencster i de forskjellige land 
bli gjort tilgjengelig for b r u k c e på en effektiv 
måte. 

Utnyttelsen av PO LY DOC - NSls dokumen
tasjonssystem — har øket i året som gikk og 
systemet har nå mange brukere i Norge, men 
også i Sverige og Danmark. Også to franske 
institutter og en internasjonal organisasjon bru
ker POLYDOC i sin informasjonstjeneste. En ny 
versjon av POLYDOC er under utvikling. 

På vegne av NTNF blir FoU-indeks utgitt av 
NSI. På oppdrag fremstilles også en rekke andre 
og tilsvarende indekser foruten at NSI også har 
fortsatt utgivelsen av sitt eget referatorgan Artik
kelindeks som bringer oversikt over aktuell 
teknisk og økonomisk tidsskriftlitteratur. Tids
skriftet Ajour har presentert institutter og har 
omtalt viktige forskningsresultater og dessuten 
beskrevet nye produkter og metoder. 

Fellesbiblioteket er gjennom ombygging og 
modernisering blitt bedre i stand til å utføre sine 
eksterne og interne funksjoner. Bibliotekets opp
gåver har øket i 1976 og litteraturtjenesten har 
formidlet et stort antall bestillinger på vanskelig 
tilgjengelig litteratur fra utlandet. 

En av NSls aktiviteter, IDE-tjenesten, betrak-
tes som en viktig arbeidsoppgåve i årene som 
kommer. Denne tjeneste er derfor valgt som 
emne for en mer omfattende omtale i det 
folgende: 

IDE-tjenesten ~ et nytt informasjonstilbud 

NSls IDE-tjeneste (Informasjon — Dokumenta
sjon — Evaluering) er en tjeneste under oppbygg
ing. Hensikten er å skaffe og formidle informa
sjon om tilgjengelig viten, dokumentere denne 
viten og bearbeide den som grunnlag for pro-
blemløsning. 

Store mengder teknisk informasjon må hentes 
fra andre land for at vårt høvt industrialiserte 
samfunn skal kunne evne å opprettholde eller 

forbcdrc sin tekniske kompetanse og MD kunkur-
ranscdyklighct pa verdensmarkedenr. l i fra 
denne erkjennelse synes det riktig .1 basere 
IDE-tjencstens virksomhet pa to målset linger: 

1. Oke det tckni.sk/naturvitcnskapeligt' samfunns 
nyttiggjorelse av tilgjengelige informasjons
tjencster gjennom dei apparat NSI bygger 
opp. 

2. Assistere storrc firmaer, institusjoner og stat
lige organisasjon er med opprettc'se av egen 
informasjonstjeneste med on-line kontakt 
med de storre informasjonssystemene. 

IDE-tjenesten har tilgang til enorme 
vitenressurser 

I alt har IDE-tjenesten i dag tilgang til mer enn 
12 millioner referanser til litteratur som dekker 
ethvert tenkelig fagområde innen teknologi, vit-
enskap og økonomi. Dette materiale er fordelt 
på mer enn 25 forskjellige databaser. Databasene 
dekker alle de referatverk vi kjenner fra de 
største tekniske biblioteker og gir oss tilgang til 
informasjon som ikke finnes i bokform. Av de 
mer kj=me referatverker kan eksempelvis nevnes 
Engineering Index, Chemical Abstracts Conden
sates, Pollution Abstracts, National Technical 
Information Service og World Aluminium Ab
stracts. En database som har SLor betydning for 
forskerc og vitenskapsmenn er The Smithsonian 
Science Information Exchange (SSIE). Denne 
databasen gir oversikt over pågående forsknings-
prosjekter i USA og også, seiv om i mindre grad, 
i andre land. Hvert år registreres mer enn 
100 000 forskningsprosjekter. Ved å benytte 
SSIE databasen har man en øket mulighet for å 
unngå å anvende midier på prosjekter som 
allerede er i gang et annet sted. På samme tid 
kan man få ideer og impulser til nye forsknings
prosjekter og ikke minst viktig, man kan bli 
kjent med hvilke organisasjoner og personer som 
er engasjert i utførelsen av et bestemt arbeid. 
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» 

N\c verktoy gir bedre muligheter SDC og senere European Space Agency skapte 
helt nye perspckliver for arbeidet med ä ut fore 
retrospektive sokinger innen omradene teknikk, 

I 1975 etablerte NSI on-line kontakt med store vitenskap og okonomi. Ved hjelp av en datatcr-
informasjonssentra i USA, Lockheed Informa- minal, ble na store mengder informasjon tilgjen-
tion Retrieval Service og System Development gelig for oss i Norgc, takket være innsats og 
Corporation (SDC). Kontakten med Lockheed, investcringer i andre land. 
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//)/•. //. tu \/< ii trekker fm unities i'(')/icrlnr 

llll.-ljcncsien er pa det n.iv.vrcndc tidspunkt en 
niene! beskjeden organisasjon som bestar av 4 
mennesker som dekker folgende funksjoner: 

Administrasjon, og kontakt med potensielle 
brnkere — en person. 
Informasjonssoking — Ire personer. 

Sokcren oppgir sill sokcord "WELDING" og onsker ä se 
onl lor og eller delte i Vokabulare!. 

Sokeren har angin sine søkeord og har talt oppgin fore-
komstcn av dem. Set no 5 viser kombinasjonen av ord-
cne ( I eller 2) og (3 eller 4|. 

Sel\ om de som med\irkei i IDI. uein-sien n 
internum', ei ileies samlede tekniske \ilen IM 
grense!. Da del er ,i\ vesentlig licivdnine, it 
IDH-ljenestens oppdragsgiv ere, de som sokei 
inlo musjon, lar anledning lii a <liskutere sme 
problemer med personer som li.ir den samme 
tekniske bakgrunn og forslår de aktuelle pro 
blcniomradcr, bar IDl.-tjcncsten eiabierl samar
beid med spesialister i andre instituttet'. Deite 
oker i megel stol grad fomtsetningen lor al den 
retrospektive sokingen skal bli \ellykkei og 
resultere i mcrforing av teknologi skapi og gjort 
tilgjengelig av andre. 

IDE-tjenesten moter interesse livs lirukerne 

Seiv om NSIs arbeid med a motivere brukcre i en 
viss grad er basert pa egne erfavinger, er retnings
linjene hentct ira de erfaringer mcr avanserte 
informasjonssentra i USA og andre steder har 
iiostet. Vi har lært ii behandle databasert infor
masjonsinnhenting som ethvert annel intelligens-
produkt bvor de potensielle brukcre er nicnncs-
ker som forst kommer fram til en beslutning om 
a bli brukcre etter en bestemt vurderingsprosess. 
Folgende observasjoner er av spesiell interesse: 

— Kn tredjedel av sokningene vil gi resultater i 

Resultate! av sokingen kommer pa skjermen. 
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form av informasjon som er direkte anvendbar 
for oppdragsgiverne. 

— Kn tredjedel av sokningcne indikerer at emnet 
ikle er behandl« i den refererte litteratur. 

— En tredjedel av sokningene er mislykket fordi 
oppdragsgiverne ikke har evnet ;: konkretisere 
sitt informasjonsbehov noyaktig nok, eller 
fordi informasjonssentrets personell ikke for
står problemet eller ikke greier ä konstruere 
de riktige sokekombinasjoner. 

Interessen hos potensielle brukere blir fanget 
gjennom disse virkemidler: 

— Annonser i NSI publikasjoner. 

— Utsendelse av informativ litteratur til enkelt-
personer og organisasjoner. 

— Pressekonferanser. 

— Besok og direkte kontakt med ingeniorer og 
forskere. 

— Orientering og demonstrasjoner for spesielle 
grupper invitert til NSI. 

— Oppfølging av alle utførte oppdrag for å få 
kundens reaksjon og for å diskutere nye 
problemer. 

Sanuirbt'ut rncrl andre orgaiusu\]tn\tT 
gir rcsultaWr 

Sammen med Statens teknologiske institutt har 
NSI holdt ca rekke arbeidsmøter med slorre 
grupper av reprcsentanter for ledersjiktet ved Je 
vernede bedrifter i landet. Hepsikten har \ æ n a 
klarlegge hvilke tekniske probleiner som har 
hoyest prioritet innen disse bedrifter, og hvor-
dan IDE-tjenesten kan medvirke i losr.ingen av 
disse. Etter resultatene a dormne, vil IDE-tjen
esten i årene fremovcr kunne være en viktig 
kilde for informasjon av praktisk nytte for disse 
bedrifter. 

I forbindelse med den fremtidige lov om 
produktkontroll igangsatte Statens forurens
ingst i lsyn i 1976 et prosjekt for a undersoke i 
hvilken grad informasjon som foreligger i uten-
landske databaser kan nyttiggjores. Man var 
spesielt interessert i informasjon vedrorende 
effekter av kjemiske stoffer på mennesker og 
miljø. Sammen med Sentralinstitutt for indu
striell forskning har IDE-tjenesten medvirket i 
dette prosjektet. Gjennom et stort antall retro
spektive sokinger, utfort i løpet av året, er 
databasenes betydning innen også dette fagom
rådet blitt tydelig demonstrert. 
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REGNSKAPER OG BEVILGNINGER 

NTNFs driftsregnskap for 1976 
NTNFs status pr. 31/12 1976 
Forskningsbidrag til konkrete prosjekter 
Stipend 
Fordeling av totale bidrag 
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NTNFs DRIFTS-

Inntekter: 
l!l 7 (i 19 7J 
Tallene i hele 1001) kr 

Statsmidler: 
Forskningsformai og administrasjon 
Kon'unentalsokkelundersokelser (seismikk ele. 
Institutt for Atomenergi 
Industriøkonomisk institutt 

Tippemidier , 

Avgifter og tilskudd fra offentlige fonds: 
Konsesjons- og Måravgiftsfondene 

Bidrag fra næringslivet: 
Norges Rederforbund 
Verkstedindustriens Forsknings- og 
Undervisningsgruppe 
Diverse 

Internasjonale tilskudd: 
NATO Science Fellowships 

Diverse inntekter: 
Renteinntekter etc 
Royalty 

Disponible midier pr. If I 

168 600 
25 485 
41 176 
2 800 238 061 193 800 

24 600 25 900 

100 

740 
45 

2 700 

885 

356 

2 300 

735 

334 

3 375 
179 3 554 3 708 

4 717 3 499 

274 873 230 276 
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REGNSKAP FOR 1976 

I'lRilier: 

industrisektoren: 
Generelle instituttbevilgninger 
Prosjekter 
Indusiriokonomisk instituii 

Energisektoren: 
Institutt for Atomenergi 
Elektrisitetsforsyningens forskingsinstitutt 

Kontinentalsokkelundersokelser. 
Generelle instituubevilgninger 
Prosjekter 

Bygg- og anleggssektoren: 
Generelle instituttbevilgninger 
Prosjekter 

Skipssektoren 

Innenlands samferdsel 

Miljøvernsektoren: 
Generelle instituttbevilgninger 
Prosjekter 

Automatisering og databehandling: 
Sentrale prosjekter 

Romvirksomhet 

Stipendprogrammer 

Spesiell informasjonsvirksomhet 

Bygge prosjekter , 

Sentraladministrasjonen , 

Diverse mindre poster 

Inntrukne bevilgninger 

Disponible midier pr. 31/12 

l l»7l> l»»;'i 

1 allem- i hcle 1000 kr 

16 240 
44 039 
2 800 63 079 55 06-1 

41 176 
5 910 47 086 41254 

6 734 
18.594 25 328 19 275 

20 500 

7 933 28 433 26 088 

19 429 17 217 

5 500 4 986 

17 135 
9 568 26 703 21 158 

15 247 13 232 

7 645 6 968 

5 333 4 677 

3 381 2 976 

11 500 1 000 

10 400 8 200 

5 174 4 297 

* 1 575 * 833 

2210 4 717 

274 873 230 276 
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NTNF»STATUS 

197b 1975 

Aktiva: Tallene i hele 1000 kr 

1. Omlopsaktiva: 
Kasse- og bankbeholdninger 
Diverse debitorer 
Mellomregnskap m/institutter etc 7 416 20 163 9 511 

2. Anieggsaktiva: 
Tomter* 
Gaustadjordet 
Gaustadhaugen 766 2 946 2 946 

4 161 
8S86 
7 416 

2 180 
766 

9 555 
20 

6 730 
132 
15 

S06 
278 

Bygningen 
Forskningsveien 1 
Aasm. Vinjes vei 43 
Forskningsveien 3b, Hallbygget 
Kontorbygg for Norsk Regnesentral 
Kontorbygg for NORSAR 15 16 452 17 164 

Boligeiendommer inkl. tomt: 
Strømstangveien lb og c 
Ruglandveien 114a 278 584 176 

Instrumenter, utstyr, inventar: 
Inventar administrasjonskontoret 539 352 

3. Plasseringer: 
Aksjer i A/S Geonor , . 30 
Leierboerinnskudd i instituttbygg etc 10 065 
Innskudd i boliger 486 
Omsetningsgjeldsbrev 9 500 
Diverse langsiktige utlån 4 1 1 2 
Kontolån til statskassen 35 786 59 979 59 946 

Haakon Sandvold 
rådets formann 

100 463 90 095 

Regnskapet er revidert og 
godkjent av Riksrevisjonen 
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PR. 31.12.1976 

197Ü 1975 
Passiva: 

/ . Kortsiktige forplikleiser: 

Bevügedc, ikke utbetalte midier: 
Forskningsbidrag etc 
Stipend 
Nybygg, tomter etc 

Andre kreditoren 
Diverse kreditorer 
Mellomregnskap m/institutter etc 
Offentlige trekk 

2. Langsiktige forpliktelser: 
Pantegjeld Forskningsveien 1 
Lån av Norsk Hydros sikringsfond for SI 
Mottatt for plassering 

3. Ausetninger og overføringer: 
Administrasjon 
Driftsfond Forskningsveien 1, avregning 
lokaler, leiligheter etc 
Stipend 

4. Til disposisjon 

5. Egenkapital 

32 696 
S8S2 

12 754 

Tallene i hele 100U kr 

49 282 

10 541 
1767 
6 267 

700 
1 9 7 9 

12 325 

879 

•5 527 
1067 

18 575 

15 004 

+ 3 581 

2 210 

18 973 

44 750 

11 378 

12 847 

+ 3 077 

4 717 

19 480 

100 463 90 095 

Finn Lied 
arbeidsutvalgets formann 

Robert Major 
adm.direktør 

Odd Yngvar Ek 
regnskapssjef 
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M»KMHKAS|ON AV N I M -\ UlA l l . ( .M\(»KK 
1 o|sk>lllli>Nt)ltll.t^ lii k i ' l ik t t 'U' ( H o s n ' k l i I 

Kct;mk 
Alle beløp i 1 ÜUÜ kr 1 * * T • • 

VERKSTEUSIEKWKK 
I'riniukttfknolof>i; 
Det norske Veritas: 

Korrosjonsutmaiting - Offshore "*00 
Knekking av skallkonstruksjoner ' y u 

Statisk styrke av rorknutepunkter 150 
Dynamisk styrke av rorknutepunkter 275 
Toleranser og styrke ' 5 
Knekking av kuleskall 0 

Det norske Veritas, Ml: 
Ikke-destruktiv proving av plast 125 
Hydrogen-induserte korrosjonssprekkcr 30 
Dynamisk utmatting av plastmaterialer 75 
Bruddmekanisk utmatting offshore-konstruksjoner 50 
Materialsikkerhet offshore 375 
ßetydning av feil i støpejern og sløpestal 100 
Betydning av sveisefeil i skipsskrog 80 
Pålitelighetsanalyse — Sveiste konstruksjoner 0 
Utmattingsfasthel Al Sveiseforbindelser 0 

Olaf FjeldsendA/S: 
Magnetisk vannbehandling 150 

Interessegruppe for vannvarmer og elementfabr.: 
El-varmekoiber — Havaribekjempels^ 70 

Kværner Brug A/S: 
Måling av sandslitasje i lurbiner 0 
Ventiltetninger for høye trykk 25 

Norcem A/S: 
Tcroleknologi 250 

Institutt for teknisk varmelære, NTH: 
Strømning i fyrrom lt>5 
Tredimensjonale strømningsmodeller 0 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Belegg (slitasje og korrosjonsbest.) 100 
Kraftmåling pä maskinelcmenter 25 
Korrosjon - materialer for gassturbin 0 

SINTEF: 
Transmisjonselement, bruksegenskaper 0 
Utmatting av kraner 0 
Girsystemer, drift, slitasje 200 
Bruddmekanisk undersokelse av peltonhjul 130 
Bruddmekanikk — støpestål 100 
Oversikt over beregningsregler for gir 0 
Limforbindelser i maskinkonstruksjon 85 
Konstruksjonsdata for sveiste Al -leg 0 
Faglige moduler, teroteknologi 0 
Dimensjonering mol kumulativ utmatting 100 
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Allr hrlop t t (MX) kr l'Tl> 

Korrosjonsproving-komidsmriodcr 118 
Aluminium i maskinkonstruksjon 100 
Krosiv slitasje under massetransport 0 
TKi-hehundling av sveiser-utmatting 50 

St rommen Siaal A/S: 
Rorknuiepunkter i stopesiäl 0 

Sørumsand verksted A/S: 
Sm;i vannkraftaggregater i pakkelosning 0 

Produktutvikling/Styring: 
Kværner Engineering A/S: 

Informasjonsmodell 0 
Institutt for industriell okonomi og organisasjon, NTH: 

Organisasjon av produktutviklingen 130 
Metoder for klarlegging av brukerbehov 20 

SINTEF: 
Modulær konstruksjon 180 
Interaktive konstruksjonssystemer 165 
Datamaskin i maskinkonstruksjon 65 

Prosessteknologi: 
Akergruppen, Stord Verft A/S: 

Styringssystem for sveiseroboter 200 
Bergens-Industriens Automatiseri-.igsselsktip: 

Programmering av NS-maskin 0 
Det norske Veritas, MI: 

Ikke-destruktiv kontroll av sløpegods 0 
Det norske Veritas/SINTEF: 

Undervannssveising 350 
F ibo A/S: 

Modellforsøk - Presstøping 50 
Forsokslaboratoriet for maling og lakk/Slatens teknologiske 
institutt: 

Malinger lor verksteds- og skipsbruk 75 
Kongsberg Våpenfabrikk A/S: 

Datamaskinassistert adaptiv sveising 0 
Kvernelands Fabrikk A/S: 

Samarbeidsprosjekt i automatsmidning 130 
Kværner Brug A/S: 

Prøving av elektroslaggsvcising 50 
Nordisk Aluminiumindustri A/S: 

Trykkforming 40 
Utprøving av lakksyslemer 80 

Norges Skipsforskningsinstitutl: 
Beskyttelse av splashsone med belegg 0 



KrKiwk^p llu<1»)rtl 

Alle belop i 1 000 kr 1 *»Tt» 1 9 " 

Raufoss Ammunisjonsfabrikker A/S: 
Fornikling av aluminium 65 75 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Dyppressing — Verktøy og materialer. 150 150 

SINTEF: 
Distribuert prosessplanlcgging 150 0 
Direkte numerisk styring 150 0 
Varmforming av aluminium 80 0 
Bøying 80 0 
Kompound støpegods 60 0 
Soneoppvarming. 100 0 
Utvidelse av autoplan IC 50 0 
Prosessteknologiske grunnlagsdata 250 330 
Støpegods og prøveparametre 120 200 
Verktøymaskiners prestasjonsnivå 1>0~-—- 100 
NASP-aut. av gassmetallbuesveising 68 87 
Trådtrekking 90 120 
Presisjonssmiing 250 0 
Mekanisk forbehandling for belegg 60 0 
Valseverkteknologi 0 140 
Teknologiutvikling 0 500 
Termisk nedbryting av bindemidier 0 100 
Beleggsystcmcr — Prøving og egenskaper 0 100 
Bruk av DNC-systemer. 0 200 
Prosessdata for buesveisemetoder 80 80 
Styring av sveiseprosesser 150 0 
Numerisk styring/CAM-1 150 100 

Institutt for elektrovarme, SINTEF: 
Forvarming for sveising 0 100 

Statens teknologiske institutt/SINTEF: 
Organiske bindemidier 200 0 

Stavanger Staal A/S/Strømmen Staal A/S: 
Innløpsteknikk — Stålstøpegods 70 80 

TESA: 
Klippe- og skjeggeverktøy 60 70 
Analyse automatisert handtering 150 0 

Produksjonsstyring: 
Datainstrument: 

Mikrola 250 0 
Frank Mohn A/S: 

Sanntids material-og prosjektstyring 0 300 
Hydraulik-Bratvaag A/S: 

Sanntidsøkonomistyring 100 320 
Kongsberg Våpenfabrikk A/S: 

Autolin 100 0 
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NAKK Materialstyring on-line 500 0 
Kværner Brug A/S: 

Datanett for produksjonsstyring 0 210 
Nobe Fabrikker A/S: 

Orden - Order entry i sann tid 300 100 
SAAB Motor A/S 

Saab materialstyring 0 220 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

EDB-bruk 100 250 
SINTEF: 

Behovsberegning 0 100 
Distribuert produksjonsstyring 0 200 
Prod.styringssystemers struktur 185 0 

Wichmann Motorfabrikk A/S: 
Sanntidssystem for mindre bedrifter 300 280 

Integrert titvirkning: 
Rogalandsforskning: 

Integren maskin — Robot system 0 200 
SINTEF: 

Integrert tilvirkning 850 1000 

Overordnet styring/organisasjonsutvikling: 
Hydraulik-Bratvaag A/S: 

Hydris 225 200 
Siemens A/S: 

Depros (Delegert produksjons styring) 300 525 
Styringsgruppen AG 18: 

Responser på hoykost i verkstedsindustrien 0 275 
VFs Arbeidsgruppe AG 18: 

Overordnede styringssystemer 240 0 

Kvalitetsstyring: 
Institutt for industriell miljøforskning, SINTEF: 

Sosioteknisk analyse av kvalitetsstyring 80 0 
SINTEF: 

Integrert kvalitetsstyring 155 170 
Metoder og teknikker, IKS 100 150 
Kvalitetsoptimalisering 100 0 

Stål & Stil A/S: 
Innføring av IKS i mellomstore eksportbedrifter 0 80 

TES A: 
Automatisert kvalitetskontroll 0 50 
Kvalitetsanalyse-system 75 150 
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Miljøspørsmål: 
SINTEF: 

Sløy i maskinkonstruksjoncr 120 250 
Stoy i verkstedsindustrien 400 400 
Miljoforbedring — slopcrier 0 100 
JJekjemp. av foruiens. fra sveising 300 275 

Statens teknologiske institutt: 
Stoydemping i støperiindustrien 95 75 

Informasjonstiltak: 
Kristiansands Jernstopcri: 

Produksjonsstyring av støperibedrifter 150 0 
Norges Kvalitetstekniske Forening: 

Kvalitetsinformasjon 25 25 
Norges Støperitekniske Forening: 

Spredningav informasjon 25 50 
Norsk Sveiseteknisk Forening: 

Formidling av sveiseteknisk informasjon 65 75 
SINTEF: 

Teroteknologisenter ved SINTEF 0 100 
Diverse mindre bidrag 30 0 

Sum Verkstedsteknikk 12931 14134 

TEKNISK FYSIKK OG ELEKTRONIKK 
Mikroelektronikk: 
Mikro-Elektronikk A/S: 

Monolittisk integrerte kretser 450 400 
Hybridintegrerte kretser 80 70 

Nera Bergen: 
Hybridisering av VHF-og SHF-kretser 0 200 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Monolittisk integrerte kretser 1600 1680 
Hybridintegrerte kretser 280 300 

SINTEF, ELAB: 
Hybridintegrert hurtiglogikk 140 150 
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1977 

Material- oe prosessteknologi: 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Material- og prosessteknologi 
SINTEF, ELAB: 

Material- og prosessteknologi 

I'rotlu ksjo nstek nikk: 
Elektronikkindustriens komponentforum: 

Komponentkvalitet — EKF 
Komite for leknisk fysikk og elektronikk, NTNF: 

Sekretariat - Produksjonsteknologi 
Mikroelektronikk A/S: 

Overflatebølgefiltre, prod, teknikk 
Nera Bergen: 

Pålitelighet av SH F-hy bridkretser 
Nera Bergen/SINTEF, ELAB: 

DAK for radiolinjeutstyr og -systemer 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Nye produksjonsprosesser 
DAK i elektronikksektoren 

Simrad A/S: 
Industriell bruk av DAK/DAP 

SINTEF, ELAB: 
Mikroprosessorbas^rte testsystemer 
Integrert DAK-system 
Produksjonstekn. informasjonsarbeid 

Eleklrooptikk: 
Elektrisk Bureau A/S: 

Elektrooplisk telekommunikasjon 
Norsk Kabelfabrik A/S: 

Prod, teknologi for elektrooptiske kabler 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Elektro-optiske sensorer 
SINTEF: 

Optisk måleteknikk 
SINTEF, ELAB: 

Elektrooptikk 

Teleteknikk: 
Delcom Elektro A/S: 

DME Transponder DC-470 
Nera Bergen/SINTEF, ELAB: 

Aktive faststoff mikrobølgekretser 
Simrad A/S: 

Loran C signalbehandling 
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SINTEF. ELAB: 
Brcdbåndskmser under 1 GHZ 110 
Flynavigasjons- og landingssystem 100 
Pu Is transmisjon 100 
Feiltolerant styring 0 
Datamaskinanalyse av antennesystemer 0 
Studier av EMC 0 

SINTEF, ELAB/Nera: 
Radiosystemer over 15 GHZ 300 

Elektroakustikk: 
Chr. Michelsens Institutt: 

Elektroakustiske sensorer 150 
Nortronic A/S: 

Ekkograminstrumentering 0 
SINTEF, Akustisk laboratorium: 

Piezoelektrisk plast 0 
Elektroakustiske omvandlere 300 
Lydforsterkningsanlegg 250 

Tandbergs Radiofabrikk A/S: 
Grunnlagsanalyse for båndopptakerc 100 

Læremidler: 
Nortronic A/S: 

Logiske trenere 80 
SINTEF, ELAB: 

Utstyrsspesifikasjoner — Rådgivning 0 
Sekretariat læremidler , 185 
Datautstyr for skolebruk 250 
Fjernundervisning 35 

Sørlandets Tekniske Skole: 
Modellmaskin 0 

Sosiale tjenester: 
Chr. Michelsens Institutt: 

Biologiske signaler og pacemakere 100 
System for analyse av fysiologiske variable 80 
ForenKlet blodcelleteller 0 
Fødselsovervåking 50 
Sekretariat sosiale tjenester 113 
Høreapparat 70 

Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet: 
Videreutvikling av doppler flowmeter 100 
Utvikling av kunstig hjerteventil 275 
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Smiralinstiiutl for industriell forskning: 
Automatisering av lab.funksjoner 430 
System for mikrobiologi 0 
Innendors rullestol 200 

SINTEF, Akustisk laboratorium: 
Teknisk audiologi 100 

SINTEF, ELAB: 
Integrert intraanal stimulator 100 

SINTEF/Institutt for teknisk Kybernetikk, NTH: 
Ultralyd cardiovascular diagnose 150 

Oceanografiske formal: 
Chr. Michelsens Institutt: 

Tekr.ologi for operative bøyesystemer 1200 
Jotron Elektronikk A/S: 

Drivende bøve for Argos 25 
Simrad A/S: 

Undervannslokalisering 400 

.Vy e felt fu in-dninger: 
Informasjonskontroll A/S: 

Vertikalreferanse 200 
Sentralinstitutt for industriell forskning/Mikro-Elektronikk: 

Trykksensor med eiset membran 150 
Diverse mindre bidrag 6 

Sum Teknisk Fysikk og Elektronikk 13 189 _ 

IM 

M 

i » 

& * : 

•i. * 

KJEMI 
Kjemiteknikk: 
Chr. Michelsens Institutt: 

Pulvermekanikk 
Støveksplosivitet 

Norcem A/S: 
Pneumatisk transport av pulvere. 

Norsk Koksverk A/S: 
Rensing av koksverkvann 

Institutt for kjemiteknikk, NTH: 
Vaeske-væske ekstraksjon 
Termiske data 

> 

250 
150 

100 
40 

'Mf 
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SINTEF: 
Informasjonsteneste FysikaUke data . . . . 
Forsøksplanlegging 

Kjemisk analyse: 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Gjenkjenning av analysedata 
Organisk GC/MS 
Høyttrykksvæskekromatografi 
Analyse — spormetaller 

SINTEF: 
EDB-assisterl polarografi 
Fremstilling av sulfatelektrode 

Næringsmiddel/o rsk n ing: 
Bryggeriindustriens Forskningslaboratorium: 

Sporelementer — Biologiske systemer 
Ditlef Martens A/S: 

Bakeriavfall til dyrefor 
Norsk Cerealinstitutt: 

Fryse/tineanlegg for brød 
Norsk institutt for næringsmiddelforskning: 

Proteiners funksjonelle egenskaper 
Norske spisefettprodusenters forskningsforening: 

Cardiotoxicitet av C22-1 fettsyrer 
Omsetning av lange fettsyrer (C20-22) 
Analyser i herdet marint fetl 
Smeltedata 

Oslo S-Iag: 
Arbeiderprosjektering bakeri 

Programutvalg for B3000: 
Utnyttelse av marine oljer 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Sporelementanalyse — Naeringsm idler 
Aldring i svellede løsninger 

Teknisk biokjemi: 
Institutt for teknisk biokjemi, NTH: 

Flokkulering av bakterieceller 
Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet: 

Insulinproduksjon i cellekulturer 
SINTEF: 

Teknisk — Biokjemiske prosesser 
Biokjemisk institutt, Universitetet i Oslo: 

Biosyntese av bacitracin 

0 
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l'oty merindustri: 
Dyno Industrier A/S: 

Funnaldehydavspalting 
l.aminal-sveising 

Granges Kssem Plast: 
Eangtidsfasthet PEH-ror 

Jotungruppen A/S: 
Ventilasjon for armert plastindustri 

Plastindustriens forskningsorganisasjon: 
Formpressing av armert herdeplasl 

Saga Petrokjemi A/S &• Co.: 
Polypropylen 

Sentralinstitutt for industriel] forskning: 
Kjemiske stoffer i plast 
Produktegenskaper — Plast 
Lavtrykks polyolefinprosesser 
Polyetylenfol ;e — Kvalitet 
Filmbläsing 
Klorerte Hydrokarboner fra PVC 
Biologiske effekter — Polyolefiner 
Ekstrudering av plast 
Produktkarakterisering plast 

SINTEF: 
Langtidsfasthet/Kjernematerialer 
Fasthet og påkjenninger hos PEH sjoledninger. 
Struk. undcrsøkelser av krystall, polymerer . . 
Emulsjoner, spesielt mikroemulsjoner 
Klimafasthetsegenskaper for plast 

Farmasoytisk industri: 
Apolhekernes laboratorium/AFl/NAF/NYCO/ 
Weiders Farm ./Collett-Marwell Hauge: 

Puiverteknologi/Legemiddelproduksjon 
Collett Marwell Hauge A/S, Universitetet i Oslo, 
Farmasoytisk A: 

Reformulering av digoxinpreparater 
Nyegaard & Co A/S: 

Metafasehemmere 
Sterognost — 7Alfa 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Preklinisk analyse av legemidler 

Universitetet i Oslo, Farmakologisk B, Farmasoytisk A: 
Evaluering av krav til dos. legemidler 
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Weiders Farmasøytiske A/S: 
Biogene Aminer 70 ISO 
Papaver Bracteatum 70 75 

Keramisk industri; 
Norsk Hydro A/S: 

Ildfaste materialer i Mg-elektro[ysen 130 0 
Norsk Teknisk Porselensfabrikk A/S: 

Ny masseteknologi 0 150 
Olivin A/S: 

Olivinstein til metallurgisk industri 80 200 
Porsgrunds Porselænsfabrik A/S, Figgjo Fajanse, 
Stavangerflint og Gann-Graveren: 

Tnngmetall-sikker dekorteknikk 100 125 
Porsgrunds Porselænsfabrik A/S, Figgjo Fajanse, 
Stavangerflint A/S og Norsk Teknisk Porselensfabrikk A/S: 

Glasur 150 0 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Porøse keramer 320 350 
SINTEF: 

Ildfaste dolomittmaterialer 140 200 

Petrokjemisk industri: 
Institutt for kjemiteknikk, NTH: 

Aktivitetstesting av katalysatorer 150 ( 15<T* 
Institutt for petrokjemi, NTH: 

Metal kompleks katalyse 0 1Q0 
Institutt for uorganisk kjemi, NTH: 

Saltsmeltekatalyse 140 165 
Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo: 

Petroleumskjemi — Kompendium 75 
Nye anvendelser av cykliske etre 0 220 
Makrocykliske oligo-etre 177 0 

Kjemisk institutt, NLHT: 
Heterogen katalysereaksjon hos aromater 113 120 

Sentralinstitutt for industriell kjemi: 
Homogen/heterogen katalyse 550 * 400 
Overflate-adsorbat karakterisering 150 100 
Katalysatorbærere 50 50 

SINTEF: 
Katalytisk epoksydering 300 250 
Rensing av petrokjemisk avløpsvann 0 \ S 5 
Deaktivering av reformeringskatalysatorer 0 ^ -"* "léO* 
Kopyrolyse av hydrokarboner 450 510 
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Syntetiske juvcnilhorinon analoge 
Nato Advanced Study Institute 1975 . . . . 
Nur^k institutt fur nærinKsmiddellorskning 

Stotte lii JUl-OS I -symposium 
Diverse mindre bidrag 

Sum Kjemi 

0 W» 
2S - • 
10 • 
22 M... 

8 927 • 4M 

METALLURGI 
/'ntsrssti'knoit/gi: 
Fesil & Co A/S: 

Prosessutvikling FeSi-prosessen 200 
Institutt for Atomenergi/Norsk Jernverk/Norsk Dampkjel-
iorening; 

Spilharrnc fra kraftkrevenuc industri. 1) 
Institutt for teknisk elektrokjemi, NTH: 

Elektrodereaksjoner i halogenid(kIorid)smelter 100 
Al-elektrolyse i kloridsmelter 0 
Bestemmelse av MgCl i magnesiumceller 90 
Temperatursonde for Al-elektrolysecelic 50 

Institutt for uorganisk kjemi, NTH: 
Aluminiumelektrolysens teori 240 
Aluminiumelektrolyse i kloridsmelter 90 
Dynamiske studier av MG-elcktrolyse II 0 
Al-C-reaksjoner 70 

Norsk Jernverk A/S: 
Styring av eleklroråjernovner 300 
Segregering i råjerricharge 0 
Kvaliletsiorbedring stäl v/injeksjon 0 
Legering av räjern/stäl v/injeksjon 150 

Norsk Koksverk A/S: 
Form koks - Svalbardkull 473 

Norges tekniske høgskole: 
Dynamiske studier av Magnesium elektrolyse 150 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Analyse av parlikkelstørrelser 0 

SINTEF: 
Liivkull ferromangan ved ferskning 0 
Prosessdynamikk, AJ-elektrolyse , 0 
Reaktormodell - Laboratoriet 170 
Regulering/styring av pulverinjeksjon 0 

ItL-viluniiiK for 1976 gilt over diverse 

»w 

3 " 
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Termisk balanse, AJ-elektrolys«1 **° 
Styring av metallurgiske prosesser ^00 
Pulvcrinjeksjon av Al-desoksydasjon 50 
Al-elekirolyse, stromutbytte 200 

Årdal og Sunndal Verk A/S: 
Al-legeringer for lavtcmperalur form 185 

Produkt teknologi: 
Elkem-Spip-rverket A/S: 

Desoksydasjon med Ca-holdig SiMn 75 

Institutt for fysikalsk metallurgi, NTH: 
Fysikalsk metallurgi for Al-Iegering 330 

Institutt for teknisk elektrokjemi, NTH: 
Korrosjonsforhold for Al-legeringer 40 

Nordisk Aluminiumindustri A/S: 
Høyfast Al-støpegods 100 

Norsk Hydro A/S: 
Magnesium kvalitet 0 
Gasstett aluminiumgods 100 

Raufoss Ammunisjonsfabrikker/ÄrdaJ og Sunndal Verk A/S/ 
Volvo/Kongsberg Våpenfabrikk A/S: 

Aluminium i transportindustrien 375 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Varmforming/stål 100 
Inneslutninger i aluminium . 150 
Kvalitet av båndstøpt materiale 0 
Duktilitet/formbarhet av Al-legering 400 
Ekstruderings-og anodiseringsfeil 150 
Konstruksjonsstål 0 

SINTEF: 
Varmforming av aluminium 200 
Modifisering av inneslutninger 110 
Bruddseighet legerte flerlagssveiser 0 
Bruk av Cu i AlMgSi-legeringer 0 
Simulering av størkningsforløpet 0 
Støping i permanente former 100 
Kokillestøping av jern og stål 80 
Sveising av herdede lettlegeringer 150 

Stavanger Staal A/S: 
Martensittiske rustfrie stål 150 

Strømmen Staal A/S: 
Varmsprekker i støpcstål 90 
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Elkcm-Spigrrverket A/S. 
J appesyMrm for unrheovner 

KCMI & Co A/S: 

Plasmabrenner for äpning JV uppehull 
Rørkjøler 
Anvend? kr a v røkstov FeSi/SJ prod 
Miljøvern Metallurgi 

ror&knmgsimtituttet for Cement og Belong, NTH; 
Avfallsprodukier fra metallurgisk industri . . . . 

Metallurgisk komite. NTNF: 
Arbeidsmiljø/Metallurgisk industri 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Rensing av tjæreholdig avløpsvann 

Sentralinstitutt for industriell forskning/SINTEH/ 
Yrkeshygienisk institutt: 

Kartlegging av PAH 
SINTEF: 

Elektrisk tørking av ståløser 
Diverse mindre bidrag 
Reisebidrag Kai Grjotheim 

K r t t i k k d p 
IM : I , 

Sum Metallurgi . 

0 
37 
19 

6434 
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80 JP 
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BERGTEKNIKK 
Malm- og m in eralpro spek tering: 
BVLIs tekniske virksomhet: 

VLF-logging i borhull 0 
Geologisk institutt, NTH: 

Mineralogi i oppredning 70 
Ingeniør Steinar Paulsen: 

VLF-målinger for malmleting 0 
Institutt for geologi, Universitetet i Oslo: 

Kaledonske ktsforekomster 175 
Prekambriske kobberforekomster 100 

Mineralogisk-geologisk museum, Universitetet i Oslo: 
Sjeldne dementer i sulfider 50 

Norges geologiske undersøkelse: 
Tolking av satellittfoto 10 
Logging av geoparametre i vann 50 

Sulitjelma Gruber A/S: 
Malmprospektering med seismikk 100 
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(»rui-rtinft/hrytmng: 
BY Lis tekniske virksomhel: 

Kolasjons* ~g fullproftlboring 
Nyere brytningsmctoder 
Sikkerhrt og arbeidsmiljø i gruver 

Norsk Jernverk A/S: 
Stabilitet av dagbruddsvegger 

Institutt for gruvedrift, NTH: 
Bergtrykksmålingcr 
Gruveatmosfære — Gruveventilasjon . . . . 
Awiksmålinger i borhull 

SINTEF: 
Støvreduksjon i gruver 

Stenkontoret: 
Informasjonssystem for stenindustrien. . . 

Oppredning! bearbeiding: 
BVLls tekniske virksomhet: 

Regulering av oppredningsprosesser 
Stenmaling 
Slurrytanker 
Resirkulering av avgangsvann 

Folldal Verk A/S: 
Optimalisert styring av oppredningen . . . 

Oppredningslaboratoriet, NTH: 
Rens, avgruvevann m/oppredningsavgang. 
Sinkblendeflotasjon 

Stenkontoret: 
Bearb. av natursten i tørr og våt tilstand . 

Diverse mindre bidrag 

Sum Bergteknikk 

10 M 
10 »^t t 
70 £• Mr*t 

PV-K 

100 ** * 
65 

100 * * • 
15 

7- *~ 

120 
30 
30 
25 

15 
40 

30 
18 

1233 

TREFOREDLING 
Ressurser: 
Hunsfos Fabrikker: 

Produkter av avfall 
Norsk Treteknisk Institutt: 

Optimalisert råstoffutnyuelse 

120 

"V 
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Pap». u.iiuAtficns. r o n k n i n g t i n s i i t t u t : 
Rrssursumyt tckc i rnassc fabr ikker 

I Vk tmk-okomnmsk modelt av ressursforbruk 
Skogbrukets og Skogindustrien* Forskningsi.id: 

llelireulnyuelse 

Prxma-r industriproduksjon: 
Norsk Treteknisk Institutt: 

Stabiliietsstudier sagblad 
Institutt for treforedlingskjemi, NTH: 

Oksygenbleking av sulfittmasscr 
Papirindustriens Forskingsinstitutt: 

Oksygen- og Ozonbleking 
Mekaniske masser 
Måling og styring i treforedlingsindustrien 

I 'idereforedling: 
Norske Sponplatefabrikken Forskningsf oren ing: 

Beskyttelse av sponplater 
Papirindustriens Forskningsinstitutt: 

Trefiberplater - overflatebehandling 
Fiberpanel 3-sjikts bygningsplate 

Resirkulering: 
Arbeidsutvalg mot støy innen treforedlingsindustrien: 

Maleorganer og støy 
Norsk Treteknisk Instilutt/Møbelindustriens forskningsgruppe/ 
Innredningsindustriens forskningsgruppe: 

Støyreduksjon i treindustriene 
Papirindustriens Forskningsinstitutt: 

Avløpsvann fra treforedlingsindustrien 
Saugbruksforeningen: 

Fraksjonert fibersedimentering 

Kompetanse feiter: 
Papirindustriens Forskningsinstitutt: 

Styrkeforbedring av tremasse 
Saugbruksforeningen: 

Styring av tresliperier 

Papir: 
Hunsfos Fabrikker: 

EDB-basert planlegging/treforedling 

Sum Treforedling 
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KOMITE FÜR ELKRAFT1 EKNIKK 
/ ttrbruksstudier og energisparing; 
Elektrisitetsforsyningens fnrskningsimiiiuii: 

Ressursoptimalis»*ring i elkrafmcti 
Energihusholdning 

Kværner Brug A/S: 
Utnyttelse av små vannkraftprosjekt 

NEVF: 
Elektrisk romoppvarming 

Drift av kraftnettfAutomatisering og databehandling: 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstituit: 

Databasesysterner for elforsyningen 
Drift av blandet produksjonssystem 
Piosesskontroll i elforsyningen 

Kværner Brug A/S: 
Analyse av kraftverkreguleringen 

NEBBA/S: 
Fiberoptisk transmisjonssystem i elverk 

Overførings- og fordelingsaniegg: 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstituit: 

Mekaniske egenskaper v/kraftledningslinjer , 
Spenning — tid karakt. SF6-anlegg 
Termisk dimensjonering av elektriske anlegg 
Mekanisk dimensjonering av skinnesysiemer 
Personsikkerhet, kapslede høyspenningsanlegg • • • 

Elkem-Spigerverket A/S: 
Høystrømanlegg 

Norsk Teknisk Porselensfabrikk A/S: 
Faseavstandsholdere 

Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S: 
Forsert kjøling av kraftkabelanlegg 

Materialteknologi: 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstilutt: 

Feltforhold i polymerisolasjon 
Plast i transformatorer 
Mikrokalorimetri 
Aluminium forbindelser 
Sikringer — pålitelighet og økonomi 
Utendørs plastisolasjon 
Gasser i transformatorolje 
Akselererte levetidsundersøkelser 
Elektrisk feltstyrkemåling 
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U J A A / S : 
P.:r!:kkrlfrMcr i SFti-rorfo-inRcr 100 

Elnirk A/S: 
l)imrnsjont*nn>>$krilcrier SFti-bryter 75 

National Industri A/S: 
Cenrralorisolasjon 0 

Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S: 
Likespennings-oljekabel 150 
I-avtaps kabelisolasjon 50 

Murium (-(kraftteknikk: 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt: 

Offshore lysanlegg 50 
Installasjon på plattformer 60 
Maritim bruk av el-energi 200 
Prod.plattformer — systemstudie 0 

Spesielle produktområder: 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt: 

Store lysanlegg med damplamper 0 
Lysteknikk 75 
Høyfrekvens kra f Uran sis to romform er 75 

EGA A/S: 
Elektrokjeler 50 

Norsk Lysteknisk Komite: 
Eyskilders fargegjengivelsesevner 0 

SINTEF, ELAB: 
Tykkfilm metalloksyd varistor 0 
Elektrisk ledende plast 75 

Diverse utredninger: 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt: 

EFIs lndustriseksjun 400 
Komite for elkraftteknikk, NTNF: 

Elkraftteknisk prosjektutvikling 50 

Sum Komite for elkraftteknikk 3210 



Kr K mk 
Alle beløp i 1 000 kr l' 1"»' 

KONTINENTALSOKKELEN 

Dei norske Veritas: 
Siokastisk vindmodell 30 

Geologisk institutt, Universitetet i Bergen: 
Straligrafi, Fjøsanger 16 
Sedimenter og kisclsyreoms. i S- -mefjorden 5 
Sedimentologisk forskning 100 

Institutt for havnebygging, NTH: 
Bølgevarighet 89 

Institutt for kontinentalsokkeiundersokeUer: 
Mikropaleontologi, Nordsjøen 0 
Palynologi, Nordsjøen 0 
Sedimentologi, Arktis C 
Mikropaleontologi, Norskehavet P l 25 0 
Palynologi, Norskehavet 0 
Mikropaleontologi, Arktis 0 
Palynologi, Arktis 0 
lsprosjekter 0 
Bølgemålinger stasjon M 0 
Overflatestrømmer i Nordsjøen 0 
Korrelasjon Olje — Source-rock 0 
Drift av fagkomiteer 0 
Kystnære strømmålinger 0 
Bølgemålinger Utsira 0 
Kartlegging av øvre lag/fast fjell 0 
Kartlegging av hydrokarboner i Nordsjøen 0 
Bølgemålinger Haltenbanken 0 
Rekonstruksjon av ekstreme stormer. , 0 
Kartlegging av øvre lag/løsmasser 0 

Institutt for geologi, Universitetet i Oslo: 
Palynologi i sokkelsedimenter 133 
Sedimentologis'» analyse av Nordsjøen 125 

Norges geologiske undersøkelse: 
Sand og grus på sokkelen 600 

Norsk Polarinstitutt: 
Barentshavprosjektet 365 

Oljedirektoratet: 
Miljøundersøkelser utenfor Tromsø 485 

Paleontologisk museum, Universitetet i Oslo: 
Svalbard-paleontologi og geologi 0 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Oljeforurensning — Indikatororganismer 100 

Vassdrags- og havnelaboratoriet, SINTEF: 
Oljesøl i isen 110 
Refraksjon av havbølger 75 

lKU-prosjekter 3429 
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Chr. Muhelsens Institutt: 
Referansesystem lor hav- og bunndata 65 
Posisjonering Prototypspesifikasjon 150 
Vindforoverkobling 75 
I'ndervanns boyestasjoncr 75 

Det norske Veritas: 
Optimal informasjonsiransmisjon 100 

CECO A/S: 
Seismisk modellering 180 

Institutt for kontinentalundersøkelser: 
Dyptauing 0 
Geoidehøydekart 0 
Korrosjonskontroll, offshore-konstruksjoner 0 
Tyngdeanomalikart 0 
Dybdekart 0 
Totalprosjekt. av neste generasjons undervannsfarkosl 0 
Displaysystemer 0 
Vannstandsdata 0 

Kongsberg' Våpenfabrikk A/S: 
Dynamisk posisjonering 225 

Norsk Hydro/Saga Petroleum/Kongsberg Våpenfabrikk/ 
ÜECO/Statex: 

Seismisk holografi i oljeleting 900 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Bildeforbedring 0 
Undervannsmanipulalor 0 

Simrad A/S: 
Hydroakustisk støy v/offshore-virksomhel 150 

ELAB, SINTEF: 
Interferometri for geodetiske formal 240 

Statex A/S: 
Databank/karllegging i.f.m, oljeleting 150 

IKU-prosjekter 1460 

Marm teknologi- Marine konstruksjoner: 
Akergruppen: 

Hurtigutløsende oljelense 0 
Heregningssystem flytende strukturer 0 
Prosessutstyr i bevegelse 0 
Strålingsvarme fra avbrenningstårn 0 
Offshore loading regularitet og sikkerhet 0 

Akergruppen/Bergen Mek. Verksted/SINTEF: 
Stokastisk respons/utmatning 250 

Akers Mek. Verksted A/S: 
Respons og belastninger i bølger 140 



Allcbelopi I ÜÜÜ kr l*>7t» 

Chr. Michelsens Institutt: 
Styring av rorleggingsprosess 100 

Det norske Veritas: 
Store utkapp i sfæriske skall 100 
Sikring av pustegassystemer 75 
Overflaiehåndtering av tungt undervannsutsiyr 75 
Målesystem for pelebelastning 230 
Målemetoder for rørspenninger 195 
Pålitelighetsteknikk på offshorekonstruksjoner 200 
Høytrykk rensesystem 175 
Analyse av sidebelastede peler 100 
Fullskalamålinger på betongkonstruksjoner 100 
Repeterte belastninger på jord 100 
Oppsamling/avgrensning av oljesøl 0 
Miljø i bemannede un dervannssystemer 0 
Støt og kollisjoner, offshore 0 
Brann/eksplosjon pa plattformer 0 
Oljeforurensning i Nordsjøen 0 
Støyforhold på offshorekonstruksjoner 0 
Tilstandskontroll av prosessanlegg i drift 0 
Instrumentering Condeep Brent B 200 
Tilstandskontroll betong offshore 100 
Offshore betongskallkonstruksjoner 265 
Kravlende sensorbærer 300 

Det norske Veritas, Materialteknisk Institutt: 
Offshore fendersystemer 50 
Overvaking av offshore konstruksjoner 250 

Det norske Veritas/Norges geotekniske institutt: 
Analyse av fullskalamålinger fra betongplattformer 220 

Høyer-EUefsen A/S: 
Leddet produksjonsplattform 240 

Kværner/My h ren: 
Graveprosjekt 1000 

Norges geotekniske institutt: 
Måling av dynamiske bevegelser 0 
Skjærfasthet av overkonsolidert leire 250 

Norbuc, . 
Offshore loading 300 

Norsk Hydro A/S: 
Nedgraving ved fluidisering 150 

Norsk undervannsinstitutt: 
Risikoanalyser for undervannsoperasjoner 0 
Ilandføring av skadet dykker 0 
Hyperbarmedisinske måleinstrumenter 0 
Dykkertabeller 0 

Bevilgning for 1977 gitt «ver komite for Bygg og anlegg. 
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Nnrees Skipsf'orskningsimtttutt: 
Tilsiandskomroll pa borefartoyer 200 
Offshore operasjonssimulcring 1Ü0 
Gruppesysiem fur produksjonsplattformer 0 
EDB-kontroll av ankersystem 100 
Framtrekkingsprosedyre for leggefartoy 75 

Norges Skipsforskningsinstitutt/A/S Skarpenord: 
Korrosjonskontroll av offshore rørledninger 50 

Norges Skipsforskningsinstitutt/NTH. Institutt for Aero-
og gassdynamikk/Institutt for Skipshydrodynamikk, NTH: 

Oljelcnsedynamikk 100 
Norges Skipsforskningsinstitutt/lnstitutt for skipshydro 
dynamikk, NTH: 

Plattformbevegelser pga. ikke-lineaere effekter 250 
Norges Skipsforskningsinstitutt/Institutt for uorganisk 
kjemi, NTH: 

Modellproving i is 150 
Institutt for havnebygging, NTH: 

Flertoppede bolgespektra 70 
Norsk Uiidervannsinstitutt: 

Gassfasedetektering i blodomløpet 0 
Scandinavian Maritime A/fi: 

Havgående oljeoppsamlingsfartoy 0 
Sentralinstitutt for industriell lorskning: 

Blow-out beredskap fase II 150 
SIAG: 

Overvaking av forankringskabler 0 
Vassdrags- og havnelaboratoriet, SINTEF: 

Brytende bølger 0 
Dynamisk analyse av rør på bunnen 0 

SJNTEF/Norges Skipsforskningsinstitutt: 
Dynamikk i kabler og ankerliner 0 

SINTEF/Statoil: 
Buling av rør 0 

Statoil/Norges Skipsforskningsinstitutt: 
Bekjempelse av oljesøl til havs 0 

Gaustad Sykehus/Universitetpt i Oslo: 
Dykking/arbeidskapasitet — stresstoleranse 100 

Petroleumsteknologi: 
Chr. Michelsen«; Institutt: 

Styring av stigerørsprofil 100 
Compuias: 

Reservoirsimulering 263 
Det norske Veritas: 

Undervannsproduksjonssystemer 150 

13 
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Institutt for kontinentalsokkelundersøkrlser/Compuus: 
Tolkning av rescrvoirdata 0 ISO 

Kongsberg Våpenfabrikk A/S: 
Undcrvanns oljeproduksjonssystemer 300 0 
Undcrvanns oljeproduksjonssystemer for olje og gass 350 §00 

Institutt for petroleumstcknjkk og anvendt geofysikk, NTH: 
Fractured limestone reservoir behavior 225 410 
Sikkerhetsoplimalisering ved boring 190 390 

SINTEF: 
Styring og overvaking ved oljeboring 200 100 
Strømning i porøse media 210 Q 
Rel. permeability, Compositional model 0 27S. 
Tensions of fluid-fluid interfaces 200 17€ 
Relations to bubble-point 300 Uff 

SINTEF/Institutt for petroleumsteknologi, NTH: 
Komposisjonen res. simulator 0 250 

IKU-prosjekter 104 0 

Ikke-teknologiske oppgåver: 
Norsk undervannsinstitutt: 

Studieopphold for ing.-utdanning i hyperbarmedisin , 0 74 
Norges tekniske høgskole 

Undervisning - NTH 42 0 
Rådet for teknisk terminologi: 

Datamaskinbehandling av petroleumsterminologi 0 26 

Prosjekter i KS-komiteens regi: 
Kontinentalsokkelkomiteen, NTN F: 

Systemanalyse sikkerhet offshore aktiviteter 0 350 
Diverse mindre bidrag 17 0 

Sum Kontinentalsokkelen 18594 19700 

SKIPSFART OG SKIPSBYGGING fc , 
Informasjon/'Instituttaktiviteter: t 
Det norske Veritas: 

Norwegian Maritime Research 0 ^ 100 
Ove Kr. Myrseth: 

Studieopphold 40 Q 
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Skipsteknisk avdeling, NTH: 
Etteropplaering v/NTH — Skips 50 

Sjømannsskolerådet/Norges Rederforbund, SAF: 
LO F (Laeremidler/Overforing av forskningsrrsuhuit-r) 200 

Prosjektering: 
Institutt for Skipsprosjektering, NTH: 

Økonomisk hastighet — Tankskip 8 
Styringskomité/Institutt for Skipsprosjektering, NTH: 

Prosjektering av sjøtransport 750 

Konstruksjon, korrosjon, begroing: 
Akergruppen A/S: 

Optimalisering av rørsystemer ombord 150 
Akergruppen A/S/Det norske Veritas: 

DASA-DATA for structural analysis 100 
Det norske Veritas: 

Støybekjempelse ombord i skip 0 
Dempningsundersøkelse 250 
Pålitelighet av skrogkonstruksjoner 150 
Skrogovervåking 3 500 

Det norske Veritas, MI/Norges Skipsforskningsinstitutt: 
Korrosjon og beskaffenhet av offshore stålkonstruksjoner . . . . 100 

Det norske Veritas/Computas A/S: 
Ikke-linære styrkeproblemer 250 

Helix A/S: 
Betydn. av feil og rep. i propellblader 175 

Norges Skipsforskningsinstitutt/Institutt for Skipskonstruk-
sjoner, NTH: 

Utmatning i sveise-forbindelser 200 
SINTEF: 

Zoom — detaljanalyse 0 
Beregn. av akterskipsvibrasjoner 150 

Sjøfartsdirektoratet: 
Skipsmanøvrering i overhendig vær 200 

Styringskomité for støy og vibrasjoner: 
Støy- og vibrasjonsbekjempelse ombord 850 

Hydrodynamikk/Belastning: 
Det norske Veritas: 

Lavfrekvente oscillasjoner 100 
Ekstreme skipsbevegelser 200 

Det norske Veritas/Diverse norske propellfabrikanter: 
Thruster problematikk 100 

Det norske Veritas/Norges Skipsforskningsinstitutt: 
Jet Flap 100 
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50 150 
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0 200 
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Krgmkjp Hudtjrti 
Allcbelopi 1 000 kr l*»7h I*»" 

Det norske Veritas/Norges Skipsforskningsinsiituit og 
Industri: 

Propellkavitasjon som vibrasjonskilde 
Noratom—Norcontrol A/S: 

Offshore loading 
Norges Skipsforskningsinstitutt/Det norske Veritas: 

Fullskala effektiv medstrømsfordeling 
Norges Skipsforskningsinstitutt/Institutt for skipshydro-
dynamikk, NTH: 

Prediktering av manøvreringsegenskaper 
Norges Skipsforskningsinstitutt/SINTEF, ELAB: 

Kavitasjonsstøy 

Mask in e ri/Ins trumente ring: 
Det norske Veritas: 

Elektromagnetisk interferens på skip 
Hylselager/Akseloppretting 

Institutt for Forbrenningsmotorer, NTH: 
Høyt middeltrykk 2 

Institutt for Skipsmaskineri, NTH/Norges Skipjforskningsinstitutt: 
Prosjekteringsmodell for maskinanl 

Styringskomité: 
Brennoljebehandling 
Tilstandskontroll 

Styringskomiteen for varmebelastningsprosjektet: 
Varmebelastningsprosjektet 

Wichmann Motorfabrikk A/S: 
Ladeprosessen i dieselmotorsylindre 

Verftsteknikk: 
Aukra Bruk A/S: 

Administrasjon av industriproduksjon 
Framnæs Mek. Verksted A/S: 

Styring av skipsreparasjonsverkited 
Norges Skipsforskningsinstitutt: 

Automatisering av arbeidsprosessene 
Institutt for Skipsprosjektering, NTH: 

Tilpassing av nye kontrollopplegg 
SI AG: 

Autofit 
Interaktiv grafisk generering av produksjonsunderlag 

Styringskomité: 
Miljøforhold i verftsindustrien 

Verkstedforeningen i Ulstein distrikt: 
Styring mindre skipsverft 
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Manttm ug trknisk drift: 
Auguit Kjerland ir Co. A/S: 

Nyt driftsformer for smi skip 100 
Norge* Skipsforskntngsmsuiuii: 

Korbedrct radioinsullasjon på skip 
SAIKOM (M-rmm Satellittkommunikasjon) 
KONKUM Forbedrei radioinsl. pä skip 
Styring av skipsreparasjoner 

Komne for skipsforskning, NTNF: 
SikkerhetsutvaJgets forprosjekter 

Scandinavian Maritime A/S: 
BL'LKrTMP 
Arbeidsbesparende teknologi ombord 

Sjøfartsdirektoratet: 
Redningsmidler 800 

Styringskomité: 
System for drift av skip (SDS) 150 

Styringskomiteen for 3S: 
3S-pro5jcktet 0 

Immanuel Vigeland: 
Begroingsunders. i tropiske farvann 10 

Skipsfartsøkunomi: 
Gcrrards Rederi A/S: 

Budsjetteringssystem lor resultatområder 150 
Leif Høegh & Co A/S: 

Assuranse-strategi, risk management 200 
Styringskomité M-prosjektet: 

Marked og rederi (M-prosjektet) 0 

Sosialvitenskap: 
Arbeidsforskningsinstituttene; 

AFIs Skipsforskningsprogram 500 
NORCOL: 

Forandring i organisasjonsmiljøer 100 
Institutt for industriell miljø fors kn ing, SINTEF: 

Desentralisert drift av skip , 0 
Studie av skipsorganisasjon 200 
Studie av stabilitet 0 
Studie av desentralisert drift 100 

Diverse mindre bidrag. , 16 

Sum Skipsfart og Skipsbygging 12029 
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INNtNLANDS SAMFKKDSK1. 

Aku*ti&k laboratorium, SINTEF: 
Vegtrafikkstøy, lydforplannns 75 0 

Andersson & Skjånes A/S/Instiluit for samfunnsplanlegging: 
Turgenerering og reisemidier 0 M 

Institutt for Samferdselsteknikk, Forskiungsgruppen, NTH: 
Samordnet varetransport 150 6 
Forskningsgruppen - Samleprosjcki 0 4 M 
Virkningcr av hurtigbåt er 50 # 
Trafikkberegningsmetodikk 75 9 
Transport av funksjonshemmede 100 0 
Veg- og broutløsning 50 0 

Komite for innenlands samferdsel, NTNF: 
Prosjektinitiativ i disktriktene 40 0 

Rogaland Distriktshøgskole: 
Materia (administrasjon i Rogaland 10 32 

Transportøkonomisk Institutt: 
Oljevirksomhet og samferdsel 50 # 

Sum Innenlands samferdsel 600 $ 4 2 

BYGG OG ANLEGG 
Måleutstyr og måleteknikk: 
Norges geotekniske institutt: 

Kalibrering av trykksonden 235 ^ 0 
Institutt for geodesi og fotogrammetri, NTH: 

Test av fotogrammetrisk kvalitet 20 0 

Funksjonskrav og ytelsesbeskrivelser: 
SINTEF: v -

Prosjekteringsgrunnlag for skolebygg 125 * I M 

Permafrostproblemer: 
Utvalg for permafrost: 

Avsetning til samarbeidsorganisasjon vedr. permafrost 100 * t £ 6 i 

Termodynamikk, varmegjennomgang, fuktighetsvandring, stromning, m.m.: "* 
Mur-sentrel: 

Forbedr. av tegl og teglkonstruksjoner 40 0 
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Geologisk institutt, NTH: 
Anleggsm cssig vanskelig fjell 30 
KcsiduaUpenninger i *jcll 75 
Fjellgrunn og grusk vali t eter 25 

Jitrdmekanikk: 
Det norske Veritas: 

Repeterte belastninger på jord 9 
Institutt for geoteknikk og fundamentering&laere, NTH: 

Vekslende last pa jord 225 
Geoteknikk og fundamenteringslære 0 

SINTEF: 
Dynamisk elementmodell for jord 100 

Vassdrags- og havnelaboratoriet, SINTEF: 
Lokalerosjon ved marine konstruksjoner 400 

Vtekiima: 
SINTEF: 

Dynamisk vindlast pä konstruksjoner 50 
Vassdrags- og havnelaboratoriet, SINTEF: 

Driftskrefter fra belger og vind 270 

Energi, inneklima, klima tise ring: 
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt: 

Olje-el i den alminnelige energiforsyning 0 
Institutt for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, NTH: 

Bygninger, klimaet og klimaanlegget 0 
Komite for bygg og anlegg, NTNF: 

Energiøkonomisering 1000 
Vassdrags- og havnelaboratoriet, SINTEF: 

IndustriventPasjon 100 

Akustikk, Støy og Rystelser: 
G. Block Watne A/S: 

Lyd og støy 50 
Enlreprenørenes Landssammenslutning: 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet 150 
Akustisk laboratorium, SINTEF: 

Strålingsfaktor for bygningsdeler 0 
Aerodynamisk generert støy 300 

Diverse materialer: 
SINTEF, Avd. 62: 

Dagslys i bygninger 0 
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Syggrmattnatrrt egmakapuluta og tini*ndftx?: 
Det norske Veritas; 

Atmosfærisk korrosjon av lasadeplatrr 105 I M 
Korskningsinslitultei lor Cement OR Kctung, N 1 H : 

Nonniorskning 335 4 M 
Mur-sentrct: 

Utviklingsprosjekt for murbransjen 50 M 
Spesialmortler - forprosjekt 0 M 

Norges branntekniske laboratorium, SIN TEK: 
Plastmaterialers branntekniske egenskaper 130 I M 

Norsk B e to ngfo rening: 
Sprøytebetong — sammenligning av metoder 0 M 

Norsk-Fabrikkbetongforenings Tekniske Kontor: 
Styring av betongkvaUtel 70 ^ Q 

Norsk Treteknisk Institutt: 
Konstruksjonsvirkets egenskaper 200 I M 

Norsk Teknisk Byggekontroll A/S: 
Betongtilslag/mineraloverflater 0 I M 

SINTEF: 
PoLymerbetong 0 ^ I M 

Esben Thrane, Lic. techn.: 
Tynnplateprofiler i bygg 100 I M 

Anlegg og konstruksjoner i grunnen: 
Den norske pelekomite: 

Veiledning ved pelefundamentering 50 M 
Per A. Madshus, siv.ing.: 

Spes.forhold for spissbærende peler 50 Q 
Norges Betongvarefabrikkers Forbund: 

Erosjon og korrosjon pä betongrør 90 
Komite for bygg og anlegg, NTNF: 

Ledningsnett 50 
SINTEF: 

Dynamisk belastning av veger 100 
Styringsgruppe Vegdirektoratet v/sjefsing. Lie: 

Betongveger i Norge 200 
Utvalg for frost i jord: 

Frost i Jord 304 

Anlegg og konstruksjoner over grunn: 
Norges Betongvarefabrikkers Forbund: 

BetongeJementer — ForbindeJser 0 
Norske Takpappfabrikkers Felleskontor: 

Varmeisolerte, flate tak med papp 40 
SINTEF: 

Ikke-lineær beregning av betongskall 100 
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SlNlEF , Avd. (iL1: 
I.j ven ergib y gni nger 

.•IN/^.I; NI; k**ni>truk±joner i vann: 
Det norske Veritas: 

Betong for lagring og transport av LNG 
Furskningsinstituiiet tor Cement og Betong, NTH: 

Manne betongkonsiruksjoner 
institutt for havnebyggi.ig, NTH: 

Bolger og strøm 
Havneierminaler i Arktis 
Fenderkrefter 
Planleggingskriterier for havner 

Styringsgruppen for Marbel: 
Marbct , 

helleselementer for styrings- og informasjonssystemer: 
Byggtjeneste A/S: 

Litteraturtjeneste for byggebransjen 
Entreprenorenes Servicekontor: 

Kontoplan for entreprenørbedrifter 
SINTEF: 

EDB i arkitekturprosjekiering 
Sofco A/S: 

Betong - EDB 

Prosjektstyring: 
Per Gulbransen A/S, Ing.: 

Flerprosjekt ressursstyring 
PA-gruppen v/Siv.ing. Ove Seip: 

Prosjektadministrasjon 

Varme: 
Veldekke A/S: 

Anleggsledelse/Prod.styringstiltak 

Bedrifts I Organisasjonssty ring: 
Entreprenorenes Servicekontor: 

Administrasjon av vedlikehold av bygg- og anleggsmaskiner . 
Nils Meland A/S: 

Styring av likviditet 
Regnskapssystemet 

Prosjekleringsgruppe v/Jon Holt: 
EPS Fase II 

0 M 
415 « » > 
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0 ^n 0 w 40 

500 MK* - * 
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Produksjonsteknikk Generelt: 
Institutt for anleggsdrift, NTH: 

Plassering av armering 100 0 
Institutt for bygningsteknikk, NLII: 

Rasjonell belongbruk i landbruksbygg 210 290 
Norsk Teknisk Byggekontroll A/S: 

Forskalingstrykk 15 0 

Arbeidsforhold, heise og trivsel: 
Komite for bygg og anlegg, NTNF: 

Arbeidsmiljø 300 000 

Administrasjon og drift av bygninger og anlegg: 
Huseby-Flatås ulbyggingsselskap A/S: 

Drift og forvaltning i boligstrøk 0 250 

Vedlikehold og reparasjon av bygninger og anlegg. Byggetekniske 
erfaringsdata: 
SINTEF: 

Nedsverting av leiligheter 60 0 

1'tbedring, modernisering og fornying av eksisterende bebyggelse 
og anlegg: 
Tore Drange, Arkitekt MNAL: 

Rehabilitering av trehus 100 ISO 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker/Oslo Lysverker/Norsk Dumpkjel-
forening/Institutt for Atomenergi: 

Rehabiliterng av boliger 0 100 

Forprosjekter: 
Komite for bygg og anlegg, NTNF: 

Kommunalteknikk 25 !00 
Klimaforskning 25 25 

Informasjon: 
Forskningsinstituttet for Cement og Betong, NTH: 

Oppsøkende informasjon 0 1 0 
Komite for bygg og anlegg, NTNF: 

Informasjon 0 A 1 5 0 
Norges byggforskningsinstitutt: 

Informasjon — Byggesektoren 0 400 
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Hudvjru 

Nordisk Bygglorskmng*org.*nisjsjnn: 
N'ordisk Hyggforskningsorganisasjon 

Kadei for teknisk terminologi: 
Varme, Ventilasjon, Sanitærteknikk 

Nd in arbeidsrådet far Norsk Cement og Brtongforskning; 
Sekretariatutgifter 

Diverse mindre bidrag 

Sum Bygg og Anlegg 

19 t* 

12 It 

10 
44 

I» 

7933 - &*" 

FORURENSN1NG 
Generelt: 
Det Norske Videnskaps-Akademi: 

Miljøverntidsskriftet Ambio 
Komite for forurensmngsspørsmål, NTNF: 

Veiledningstjeneste, fylker og kommuner 
Norges tekniske høgskole: 

Undervisningsvikar for dosent Eimhjellen 

Luft: 
Det norske Veritas, Bergen: 

Atmosfærisk korrosjon-kartlegging 
Norsk institutt for luftforskning: 

Europeisk monoioring program for luftforurensning 

Vann: 
Institutt for vassbygging, NTH: 

Forsøksanlegg for rensing av avløpsvann 

Norsk institutt for vaunforskning: 
Giftstoffer i Frierfjorden , 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Suspendert materiale i vann 

SINTEF: 
Biologisk denitrifist-! ug 

Vassdrags- og havnelaboratoriet, SINTEF: 
Sedimentering i resipienter 
Telthelssjiktede resipienter 

20 
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Hftistutniegf! pir kommunalt' avløp; 
Ut va lg for drift av renscantcgg, NTNK: 

Drift av renscanlcgg 1ÜÜÜ 1100 

Industrielle utslipp; 
SINTEF: 

Rcnsing av industrielle avgasser og avløpsvann 595 790 

Fast avfall: 
Utvalg for fast avfall, NTNF: 

Fast avfall 2000 2400 

Miljøtoksiske stoffer: 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Trykning "Proceedings" symposium i miljøkjemi 15 0 
Organiske mikroforurensninger 600 $00 

Forurensende stoffer på arbeidsplassen: 
Utvalg for fast avfall, NTNF: 

Forurensende stoffer på arbeidsplassen 870 * 

Støybekjempelse: 
Utvalg for støyforskning, NTNF: 

Støybekjempelse 950 ' 

Ytre støy: 
SINTEF, Akustisk lab., ELAB: 

Støy i det ytre miljø 0 \~ 300 

Sur nedbør: 
Styringsutvalg for NLVF/NTNF/Miljøverndepartementets 
felles forskingsprosjekt (SNSF): 

Sur nedbørs virkning på skog og fisk 1850 1900 

System for miljø overvaking: 
Institutt for marin biokjemi, NTH: 

Forurensningsindikatorer 100 ' 120 
Bioregistrering av forurensninger II 150 150 

NTNF Styringsutvalg: 
Fjernmåling fra fly/bakke 0 700 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Vestlandsfjord 100 150 

Diverse mindre bidrag 22 0 

Sum Forurensning 9254 &520 

' Bevilgning for 1977 gitt over Komite for Arbeidsmiljoforskning. 
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ARBEIDSMIUJO 
f-ttrurfttsnmgt'r pa itrbrutxplasseti ; 
Utvale for forurensningsstoffer pä arbeidsplassen, NTNF: 

Forurensende stoffcr/Arbeidsmiljo 

Stovhfkjt'mpt'iie: 
NTNFs Utvalg for stoyforskning: 

Stoybekjempelse 

Risikoünatyst-: 
SINTEF: 

Risikoanalyse/Personsikkerhet 
NTNF — Arbeidsmiljø: 

Diverse prosjekter 

Sum Komite 

2 ) 

MM 

4(0 

i Bevilgning for 1976 sitt over Komite for forurensning. 

' Bevilgning for 1976 gitt over Diverse. 

^ * 

BY- OG REGIONFORSKNINC 
Prosjekter: 
Andersson & Skjånes A/S, Institutt for samfunnsplanlegging: 

Alternative former for byfornyelse 
Nettverksplan for kommunal utbygging 

Chr. Michelsens Institutt: 
Koblede regionmodeller 

Sum By- og regionforskning 

75 
40 

200 

315 

AUTOMATISERING OG DATABEHANDLING 
Industriell automatisering: 
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: 

Fagbevegelsen og EDB i prosessindustri 
NKIFs deltakelse i datamiljøprogrammet 

Institutt for industriell økonomi og organisasjon, NTH: 
Mann-maskin multipleksing 

0 
150 
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Institutt for teknisk kybernetikk, NTH: 
Reguleringsteknisk forskning 180 

Sentralinstitutt for industriel! forskning: 
Robotsystcmer 400 

SINTEF: 
Metodeprogram Industriell Automatisering 600 

Styringskomité for Data-Miljo programmet: 
Data-Miljo 1000 
Konsekvenser av automatisering 300 

ln formasjonssy sterner: 
Kongsberg Våpenfabrikk A/S: 

Avanserte kommunikasjonsprosedyrer 100 
Transaksjonsfilter (Basis software) 100 

SINTEF, RUNIT 
DOLS — oppfølging 0 
Granada 100 

Styringsgruppen for DOLS prosjektet: 
DOLS pilotprosjekt i trygdeetaten 1000 

Institutt for privatrett, avd. for EDB-sporsmål, Universitetet i Oslo: 
Informasjonssystemer/Retlssikkerhet 90 

Institutt for matematiske realfag og samfunnsmedisin. Universitetet 
i Trondheim: 

Datatekniske metoder i primær og forebyggende hclsetjenesle 120 

Samfunns- og ressursmodeller - Organisasjon - Kart: 
Handel og kontor: 

Fagorg, funksjonærer og datateknologi 350 
Norsk Produktivitetsinstitutt: 

Datateknologi og organisasjon 115 
Norsk Regnesentral: 

Kartautomasjon — Ressursforvaltning 400 
SINTEF: 

Havbiomodeller 300 
SINTEF/Institutt for teknisk kybernetikk, NTH: 

System for styring av fisk 500 

Datanett: 
Akergruppen/Norsk Hydro A/S/Årdal & Sunndal Verk/ 
Fjerndata/Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Lokalt datanett 200 
Informasjonskontroll A/S: 

Simulering av EIN-X/25 0 
Komite for automatisering og databehandling, NTNF: 

Euronett - COST II 50 
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SIX IKK. R t 'MT: 
Datanett 200 

Datahase: 
Chr. Michelsens Instiiuii: 

Databaseassistert planleggingsmodell 50 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Delvis automatisert database design 0 
Generell database konsiruksjonsverktoy 400 

SINTEF. RUNIT: 
RA2-datamaskin 0 

Visuell databehandling: 
Computas A/S: 

Interaktiv 3-D geometri beskrivelse 150 
EDB-senteret, Universitetet i Oslo: 

Virtuelt operativsystem 100 
Norsk Data-Elektronikk A/S: 

On-line testsystem for Sintran III 400 
Norsk Regnesentral: 

Delta-administrative prosesser 350 
Sentralinstitutt for industriell fcrskning: 

Interaktiv rørdragning 150 
SINTEF: 

Programvarekvalitet 100 
SINTEF, RUNIT: 

Grafisk databehandling (GD) 200 
Bildebehandling 0 

Data m ask in tek n ola gi: 
Institutt for teknisk kybernetikk, NTH/SINTEF: 

Firmware 200 
Norsk Data A/S: 

Nord-X 0 
Norsk Regnesentral: 

Informasjonsstruktur for mikromaskin 0 
SINTEF: 

Dataassistert politisk diskusjon 30 

S v ste m hesk rivelsesverk tø y: 
SINTEF, RUNIT: 

Systemeringsverktøy 250 
Institutt for informasjonsvitenskap, Universitetet i bergen: 

Kvantitative datasystemmodeller 100 
UNIT Databehandling: 

Programsystemanalyse 100 
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EDB-sentrel, Universitetet i Oslo; 
Virtuelle operalivsystemer 

Institutt for informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen: 
Formelle systemmodcller 

Institutt for matematiske realfag. Universitetet i Trondheim: 
Mikromaskinprogrammering 

Institutt for teknisk kyberretikk, NTH: 
Prosessor tilpasset høynivasprak 

Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo: 
Maskinsystem for h^yvolum beregning 

Mycron A/S: 
Resident mikrodatamaskinsoftware 

SINTEF, RUNIT: 
Småmaskin programmeringsverktoy 

Diverse: 
Chr. Michelsens Insututt: 

Automatisering innen distribusjon 
Kongsberg Våpenfabrikk A/S: 

Anvendelser av multiprosessor systemer 
Programvarefabrikk 

Komite for automatisering og databehandling, NTNF: 
Forprosjekter — Spissprosjekt 

Sentralinstitutt for industriel] forskning: 
Holografiterminalutstyr 

Forprosjekter: 
Komite for automatisering og databehandling, NTNF: 

Forprosjekt instrumentering 
Ideevaluering 

Diverse mindre bidrag 

Sum Automatisering og databehandling 

ROMVIRKSOMHET 
Prosjekter: 
Jotron Elektronikk A/S: 

Test set for BTT (Argos) 
Nera Bergen: 

Utvikling av små jordstasjoner, 4/6 GHz. 
Norges geologiske undersøkelse: 

Fjern analyse/Na turr es sur ser 

Sum Romvirksomhet 

200 
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T E K N I S K I N F O R M A S J O N O G D O K U M F N ' A S J O N 

Orunnleggende J&D-funksjone-: 
European Translation Center: 

Medlemskap og reiseutgifter 45 _. • 0 
Norsk senter for informatikk: 

Informasjonsteknisk utvikling 0 I M 
Statens Teknologiske Institutt: 

Prosam 0 2# 

Utdannelse og opplæring: 
Norges Industriforbund/NTNF: 

Tekn. informasjon i de tekn. skoler . 40 0 
Norsk Dokumentdata v/NSI: 

iJniversitetsundervisning 15 0 
Norske Sivilingeniørers Forening: 

A søke informasjon 10 0 
UNIT/Biblioteket NTH: 

Vit.ass. for båndtjenester 95 100 

I&D-tjenester og tekn. hjelpemidler: 
Norsk Dokumentdata v/NSI: 

BID-organisasjonen og EDB 0 • 30-
Norsk senter for informatikk: 

FoU-indeks 0 120 
Utvikling av løpende tjenester 0 400 
Drift av f ors kn. senterets fellesbibl 0 • > $80 
Infoil NSI 0 ViftO, 

Systemutv. og datamaskinassistert dokumentasjon: 
Chr. Michelsens Institutt: 

Sekundærinformasjon f ra datalager 100 " 100 . 
Norsk Dokumentdata v/NSI: 

Dokumentdatabase 50 0 
Systemstandard for BID 70 Ö 

Norsk senter for informatikk: 
Scannet 0 200' 
Terminal-utstyr og -operatør 0 100 
EDB Informasjonssystem 0 600 

Nærinfo, Bryggerilaboratoriet: 
Koordinert informasjonssystem — Nærinfo 60 80. 

Riksbibliotektjenesten: 
Norsk Teknisk Tesaurus 130 120 

14 
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l'NIT/Biblioteket NTII: 
Scannet-linje Trondheim/Oslo 0 75 
Komplettering av terminal 0 90 

Diverse mindre bidrag 17 Q 

Sum Teknisk informasjon og dokumentasjon 632 2C15 1 ' 

DIVERSE 
Norexport A/L: 

Støvutskiller 10 0 

Instrumenter/Ins trumenttjeneste: 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Styrking av industriel] instrumenttjeneste . 450 350 

Materialvitenskap: 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Materialvitenskap-høytemperaturmaterialcr 300 300 

Tekstil: 
Norsk institutt for vannforskning: 

Tekstilindustriens vattenvårdsproblem 0 50 
Norsk Tekstilinstitutl: 

Tekstilindustriens konsesjonsutredning 0 75 
Styringskomité: 

Pilot - Konfeksjon 100 0 

Grafisk forskning: 
Bergens Tidende/J.W. Ekies Boktrykkeri: 

Distribuerte avistrykkerier 150 0 
Gruppen for ressursstudier: 

Samfunn og skog 430 0 
Institutt for Atomenergi: 

Spillvarme for kraftkrevende industri 150 

1 Inkl. prosjekter til NS1 som for 1976 vai inkludert i generell bevilgning. 

2 1 0 " Bevilgning tor 1977 gitt over Metallurgisk komite 
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INGKA*: 
Multitrrmtnal trkstbrhandhngsxyKtrm 0 
rivikhm? «v offseidukcr 150 
Kjorrproblem v/Arkoffsetirykkmg 0 

N urges byggforskningsinstitutt: 
Flytningsomkostninger, avd. Trondheim 67 

NEMI: 
Sioiir ul NEMls dnfr 50 

Norges geoiekniske institutt: 
NTNFs risikoutvalg 15 

NTNFs Scannet utvaJg: 
Analyse av Scanneis rolle 25 

Samarbeidsutv. for NTNF-insl. funksjonærgrupper: 
Dekning av arbeidstid 39 

Siandpower A/S: 
Internasjonal energiutredning 330 

Sentralinstitutt for industriell forskning: 
Markedsføring av FoU 160 

SINTEF: 
Risikoanalyse/Personsikkerhet 150 

Energi: 
Chr. Michelsens Institutt: 

Energi og samfunn 130 
Kværner Brug A/S: 

Energi fra havbølger Del 2 . . . 175 
Norsk Dampkjelforening: 

Energisparende regulering av kjeler 200 
Industri — £1.produksjon 0 

Institutt for kjole tek nikk, NTH: 
Energisparing ved varmepumpesyslemer 0 

Diverse: 
Andelslaget for norsk skipsforskning: 

Norsk skipsforsknin n 0 
Det industrielle forskningssenter. Fellesadministrasjonen: 

Omlegging av fellesbibl. funksjon 9 ' 
Institutt (ot metallurgi, NTH: 

Ellipsometri 60 
NOKCOE: 

Utviklingsprogram for toppledere i NTNF-insl 100 
Ressursgruppen, NTNF: 

Oversiktsanalyse 0 
PROFO: 

Kapitalrasjonalisering 100 

BevilgnitiK fer 1977 141Lc over Komite for Ari>eidsmiIjoforskninK. 



Alle Url»p i 1 OOUki I**:* \^7' 

> . . ' * . i 

Sentralinstitutt for industriell forskning: j * >̂ 
Krem tid ig databehandlinjsbehov innen NTNF 25 • \ i l f "-0 

SINTEF, Vassdrags- og havnrUburjionei: "'• 
Egenspredning «v tunge gassrr 0 '•- y %M&* * 

Nye prosjekter: 
Barnebo 1. Daghjem og småbarnstue: 

Vedlikehold 25 
Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab: 

Theodorsen — Kollokvium 20 
Sentralinstitutt for industriell forskning: 

Ansk. av JEM 200-A Elektromikroskop 60 
Scandpower: 

Reisebidrag 10 
Diverse mindre bidrag 53 

Sum Diverse prosjekter. 
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a. .V/.VA rrkrutlrnngMtiprmt 

Amdam, Jörgen, land.agric, bygg, Sverige 10 000 
Andersen. Kjell. siv.ing., kjemi. USA 34 000 
Andresen, Arild, cand.real., geologi, USA 3 888 
Andresen. RoK E„ dr.ing., metallurgi. USA 40 128 
Åsheim, Harald, siv.ing., kjemi. USA 40 300 
Berg, Oysiein, B . S c bygg, Storbritannia 17 000 
Birknes, Bjorn, cand-real , kjemi, USA 40 140 
Brekke, Arild, siv.ing., bygg, Storbritannia 6 000 
Brodtkorb. Dagfin, siv.ing., ADB, USA 38 950 
Christiansen, Trond, dr.rcr.nat., geologi, Tyskland 30 000 
Eriksen, Ib E., siviløkonom, skipsfart, USA 2 585 
Espedal, Magne S., dr.philos., matematikk, USA 40 100 
Evensen, Jon D., siv.ing.. metallurgi, Canada 8 500 
Finstad, Terje, cand.real., fysikk, USA 38 985 
Gerhardsen, Tom, siv.ing., elektro, USA 2 660 
Hagen, Georg, siv.ing., metallurgi, USA 3 136 
Hansen, Per-Egil, cand.real., kjemi, Storbritannia 2 790 
Haugstad, Bjarne, cand.real., fysikk, USA 18 500 
Horn, Hans-Erik, siv.ing., elektro, Storbritannia 37 000 
Horrigmoe, Geir, siv.ing., bygg, USA 39 700 
Huglen, Reidar, dr.ing., metallurgi, USA 25 000 
Jakobsen, Bernt, siv.ing., bygg, Sveits 25 000 
Johannessen, Jan S., siv.ing., fysikk, USA 4 305 
Johansson, Per I., siv.ing., maskin, USA 2 835 
Knutsen, Kjell, siv.ing., ADB, USA 40 385 
Lamvik, Magne, siv.ing., maskin, USA 15 333 
Langeland, Anders, B.Sc, bygg, Sverige 21 000 
Larsen, Bjørn T-, siv.ing., maskin, USA 1 550 
Lereim, Jon , siv.ing., metallurgi, Canada 39 760 
Lile, Ole B., lic.techn., geologi, USA 38 196 
Lunne, Tom, B.Sc, geoteknikk, USA 40 725 
Mikkelsen, Johan Kr., siv.ing., kjemi, USA 37 000 
Nesbø, Inge, siv.ing., bygg, USA 2 075 
Nesse, Norvald, siv.ing., kjemi, USA 1 915 
Nestaas, Eirik, siv.ing., kjemi, USA 36 500 
Nielsen, John A., siv.ing., elektro, USA 34 000 
Nymark, Godtfred, M.Sc, ADB, USA 40 385 
Rimstad, Øistein, siv.ing., bygg, USA 1 550 
Rostad, Harald, cand.real., fysikk, USA 11 333 
Rustad, Ståle, B.Sc, maskin, USA 39 056 
Rønning, Arne, cand.real., fysikk, Storbritannia 34 000 
Sandal, Hugo, siv.ing., kjemi, USA 20 500 
Sivertsen, Ole-Ivar, siv.ing., maskin, USA 36 130 
Sjøvik, Arne, B.Sc, ADB, USA 2 700 
Sletten, Rune, B.Sc, maskin, USA 2 300 
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Solbu, Ingvild, cand.agru., bygR, SvrriRe 10 200 
Stenberg, Herbjørn, siv.ing., maskin. USA 40 3H5 
Strom, Trygve, siv.ing., maskin, Norge 6 1 tit» 
Saelid, Steinar, siv.ing., elektro, 1'SA 40 059 
Sølvberg, Ingeborg, siv.ing., ADB, ISA 36 196 
Sørensen, Pål, siv.ing., etektru, Canada 2 200 
Thorvaldsen. Terje, siv.ing., ADB, USA 39 895 
Tjessem. Kjell, cand.real., kjemi, USA 36 500 
Tokheim. Oddvin, siv.ing., bygg, USA 37 000 
Valland, Harald, siv.ing., maskin, USA 4 486 
Vik, Bjørn, siv.ing., bygg, Tyskland 34 000 ^ 
Vinje, Tor, siv.ing., maskin, USA 1 500 
Vold, Bjørn, siviløkonom, bygg, Canada 3 304 > 
Wulvik, Erik, candjeal.. kjemi. USA 37 000 
Østby, Magne, M.Sc, kjemi, USA 34 000 
Aas, Einar J., siv.ing., ADB, USA 3 028 <-
Aas, Jon A., lic.techn., elcktro, USA 2 604 ^ 
Valutaomkostninger 1 605 _____ 

f 

b. NA TO Science Fellowships J&JHJ09 

Boye, Erik, siv.ing., fysikk, USA 34 000 
Endresen, Jan, Ph.D., elektro, Storbritannia 34 000 «-
Fernholt, Ivar, M.Sc, maskin, Frankrike 11 982 •> v 

Fægri, Knut, cand.real., biologi, USA 39 060 ' 
Gammelsrød, Tor, cand.real., fysikk, USA 2 230 p 
Honne, Bjørn, lic.agric, landbruk, Storbritannia 37 000 
Habjørg, Atle, cand.agric, landbruk, USA 37 000 + 
Johansen, Jon, dr.ing., kjemi, USA 34 000 
Larsen, Bjørn, siv.ing., kjemi, USA 37 000 
Leinaas, Jon, cand.real., fysikk, USA 1 630 
Malte-Sørensen, Didrik, cand.real., biokjemi, USA 39 130 r 
Owe, Jan O., cand.med., medisin, Sverige 37 000 J 
Seip, Knut, cand.real., biologi, USA 8 936 
Øien, Alf H., cand.real., fysikk, USA 2 765 i^K. ' 
Reiseutgifter 6 000 -t / r •* 

c. Industristipend 1 tQMOO 
.n.i)l.r*iaii|il|Ti|ii 

Andersson, Bjørn, cand.real., metallurgi w Av itø 
Nordisk Aluminium/Sl 72 500 W ' J J 

Bjørneklett, Kjell, siv.ing., elcktro ' V w j V 
Standard Telefon/NTH 69 000 " ?*» 

Bysting, Tove, siv.ing., metallurgi v«j "-tv £ \ ^ 
Norsk Hydro/NTH 72 500 A Wt**"" *" 

Danielsen, Svein W., siv.ing., bygg t ^ T 
Noteby/NTH 72 500 

"»! i 

J&A 
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Hmfifctt 

r»:; 

'%.. 

htikNfii. Krik II.. i ami.leal., kjrmi 
Saga Prlrokjrmi/SI 72 500 

Grande, Hrlgr, cand.real., kjrmi 
SaBa Prtrokjrmi/SI 72 500 

Hansen. Tor Soyland, stv.ing., grologi 
.Sulitjelma Grubrr/NTH 72 500 

Hoggen. Birger, siv.ing., metallurgi 
Det norske Zinkkompani/NTH 69 000 

Holm, Henning, siv.ing., bygg 
Bratsberg Teglverk/Teglverkenes 
Forskningsinsliiult/NTH 10 705 

Hovik, Dag, siv.ing., kjemi 
Dyno Industricr/NTH 72 500 

Johansen, Helge G., siv.ing., kjemi 
Lista og Mosjoen Aluminium/SINTEF 4 323 

Julsrud, Stein, siv.ing., metallurgi 
Elkem/NTH 69 000 

Reinsbakken, Arne. M.Sc., geologi 
Skorovas Gruber /NTH 36 250 

Rettedal, Arne, cand.real., fysikk 
Mikro-Elektronikk/SI 69 000 

Rolseth, Sverre, siv.ing., metallurgi 
Årdal og Sundal Verk/SINTEF 72 500 

Sorheim, Hans-Roar, siv.ing., elektro 
Kongsberg Våpen/Chr. Michelsens Inst 72 500 

Sosiale utgifter, arbeidsgivers andel 146 830 

d. lJostd(H torate stipend 

Arnorsson, Stefan, Ph.D., Island, geologi, 
Univ. i Oslo 56 000 

Bcrman, David, Ph.D., USA, fysikk, NTH 50 000 
Bhaduri, Debdas, Ph.D., India, maskin, NTH 56 000 
Clough, Douglas, Ph.D., USA, bygg, NTH 50 000 
Das, Chittaranjan, Ph.D., India, kjem., NTH 6 333 
Eliason, Robert, Ph.D., USA, kjemi, 

Univ. i Bergen 28 000 
Elnagdi, M.H., Ph.D., Egypt, kjemi, 

Univ. i Oslo 53 000 
Foote, Kenneth, Ph.D., USA, matematikk, 

Univ. i Bergen 50 416 
Gautesen, Arthur, Ph.D., USA, Matematikk 

Univ. i Bergen 45 000 
Haddon, Raymond, Ph.D., Australia, fysikk, NORSAR 14 000 
Herendeen, Robert, Ph.D., USA, fysikk, NTH 50 333 
Hodgins, Donald, Ph.D., Canada, bygg, SINTEF 50 000 

r* • 

^ V * 

3 "i*£ 
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Kovirovir, Jan.C.Sc, Tsjekkoslovakia, bym. NTH II 250 
Loch. Gustav, Ph.D., Nederland, geoteknikk, 

Norses geoiekniskc institutt 56 000 
Matsuoka, Hajime. Ph.D., Japan, geoteknikk, 

Norges geotekriiske institutt 50 000 
Mumme'. Kenneth, Ph.D., USA, ADB. NTH 2 710 
Nakajima. Reji, Ph.D., Ja -n. ADB. 

Univ. i Oslo 50 000 
Nalh, R-ghu, Ph.D.. India, ADB, NTH 45 000 
Pal, Bishnu P., Ph.D.. India, fysikk, NTH 52 166 
Sack, Ronald. Ph.D.. USA, bygg, NTH 56 000 
Scrimgeour, Charles, Ph.D., Storbritannia, kjemi, 

Univ. i Trondheim 50 000 
Sharp, W. Edwin, Ph.D., USA, geologi, 

Norges geologiske undersekelse 56 000 
Stanfel. Larry E., Ph.D., USA. ADB, 

Chr. Michelsens Institutt 31 000 
Tong, David. Ph.D., USA, elektro, NTH 7 083 
Vitols. Val, Ph.D., Canada, kjemi. 

Norsk institutt for luftforskning 45 000 
Trygd- og reiseutgifter 132 508 

e. Senior Scientist Visiting Program 

Dr. David Embury, Canada, metallurgi. 
Sentralinstitutt for industriell forskning 6 030 

Dr. William Evitt, USA, kjemi. Institutt 
for kontinentalsokkelundersøkelser 6 429 

Dr. Robert E. Feeney, USA, kjemi, 
Univ. i Bergen 6 635 

Dr. Paolo Gasparini, Italia, geologi, 
Min.-Geologisk Museum 22 500 

Dr. Wilfred Lancaster, USA, ADB, 
Norsk senter for informatikk 5 870 

Dr. Karl-Erik Larsson, Sverige, fysikk, 
Institutt for Atomenergi 7 500 

Dr. M.S. Longuet-Higgins, Storbritannia, bygg, NTH 15 000 
Dr. R.J.P. Lyon, USA, geologi, Norges 

geologiske undersekelse 22 500 
Dr. Nelson Maynard, USA, fysikk, Univ. i Oslo 4 655 
Dr. Clayton D. Mote, USA, maskin, Norsk 

Treteknisk Institutt 6 487 
Dr. Jeanine Raulin, Frankrike, biokjemi, 

Haukeland Sykehus 22 500 
Dr. Ivor Sacks, USA, fysikk, NORSAR 19 510 
Dr. Ranbir Sandhu, USA, geoteknikk, Norges 

geotekniske institutt 22 500 
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Kr,t»^A,, 

Or. Olga Sarc-Lahodny, Jugoslavia, metallurgi, KVH 7 500 
Dr. Harry I. West, USA, fysikk, Univ. i Bergen 29 325 

/. Korttidsstipend 

Almar-Næss, Almar, professor, maskin, Storbritannia 18 500 
Aune. Arthur, lic.teehn., elektro, USA 10 747 
Balchen. Jens G„ professor, ADB, USA 7 200 
Berge, Egil, dr.techn., maskin, USA 3 026 
Berge, Ivar, professor, geologi, USA 21 000 
Brady, M. Michael, M.Sc, elektro, USA 750 
Egeland. Alv, professor, fysikk, Storbritannia 1 340 
Hansen, Terje, professor, ADB, USA 4 355 
Jakobsen, Henrik, cand.real., elektro, USA 5 755 
Lillesaeter, Olav, cand.real., elektro, 

Storbritannia 17 255 
Manum, Svein B., dosent, geologi, USA 24 587 
Moen, Helge, siv.ing., fysikk, Sverige 9 250 
Moshagen, Hermann, cand.real., fysikk, USA 16 344 
Norem, Harald, lic.techn., bygg, Japan 14 980 
Rasmussen, Magnus, dosent, maskin, Storbritannia 21 600 
Roald, Arnvid, siv.ing., kjemi, USA 5 425 
Rondeel, Wilhelm, dr.ing., elektro, USSR 6 600 
Sivertsen, Bjarne, cand.real., fysikk, USA 14 590 
Tjøstheim, Dag, Ph.D., fysikk, USA 23 800 
5 stipend utdelt til sommerskoler 18 648 

g. Vikarstipend for professorer og dosenter 

Professor Almar Almar-Næss 25 000 
Professor Ivar Berge 17 550 
Dosent Kjell Bløtekjær 25 000 
Dosent Åsmund Bøyum 25 000 
Dosent Erik Edsberg 22 000 
Dosent Gotskalk Halvorsen 24 000 • 
Professor Per Chr. Hemmer 25 000 
Professor Henrik H. Martens 12 000 
Dosent Leif Nordgård 25 000 
Professor Christoffer Oftedal 25 000 
Professor Odd Todnem 25 000 



KORDKI. INO W I O l Al.K i l l D R A G 

Allr tirlop i I 000 kr I'lTi. I ' ' " : 

tn<tuitnetli' oppdra^iimntuttrr: 

Sentralinstitutt for industriell lursknuu; 23 590 2C CM 
SINTEF 27 496 51 171 

Materialprovranstallrn, NTH 0 955 
Forskningsinsiituitel for Cement OR HrtuiiK 750 I 245 

Chr. Michelsens Institutt 5 61)3 5 040 

Sum 57 439 CS 471 

Bygg- °S anleggsinstilutter: 

Norges byggforskningsinstitutt 12 847 IS 400 
Norges geotekniskc institutt 6 925 7 850 
Institutt for fjellsprengningsteknikk 1 200 1 ISO 
Forsokslaboraloriet for maling og lakk 475 SCO 

Sum 21 447 . 2 9 0 0 0 

Foru re nsningsinstitu Iter: 

Norsk institutt for vannfcrskning 8 900 9 492 
Norsk institutt for luftforskning 5 750 S 750 

Sum 14 650 »"222 

Andre institutter, utvalg m.i\: 

Arbeidsforskningsinstituttene 500 T 200 
Forsvarets Forskningsinstitutt 0 2 8 0 
Norges geologiske undersøkelse 675 780 
Norsk Dampkjelforening 200 157 
Norsk Dokumentd.-ta 135 50 
Norsk institutt for by- og regionforskning 4 285 4 860 
Norsk Polarinstitutt 365 ,. , 0 
Norsk Produktivitetsinstitutt 115 * 100 
Norsk Regnesentral 4 650 ' 4 856 
Norsk senter for informatikk 2 750 ' , k SjfSO 
Norske Elektrisitetsverken Forening 60 s '-. J 0 
NTNFs komiteer og utvalg 6 423 - C M S 
Oljedirektoratet 485 . « 0 
Produksjonsteknisk Forskningsinstitutt 250 - 250 
Riksbibliotektjenesten 130 120 
Rogalandsforskning 0 l 200 
Sjøfartsdirektoratet 1 000 500 

2 1 8 



Allr (« ' lop * i IHM» kl 

. lut t t j r t i 

Sjomannskolrradct og Norges Rederiorbund. 
.Slaitib i rknologiske Institutt 
Sorlandrts tekniske* sko>, 
Transportøkonomisk Institutt 
Utvalg for permafrost 
Vegdirektoratet 

Sum 

200 
»95 

0 
4 950 

0 
200 

t 
M 

19t 
»MO 

I M 

27 568 
møm 

Hrtinsjfhistiluttt'r; 

Bryggeründustriens forskningslaboratorium . . . 
Elekirisiteisforsyningens forskningsinstitutt . . . 
Institutt for grafisk forskning 
Mursentrei 
Nordisk byggforskningsorganisasjon 
Norgcs Skipsforskningsinstitutt , 
Norsk betongforeimig 
Norsk Cereahnstiiuti 
N'orsk Institutt for Naeringsmiddelforskning . . . 
Norsk Tekstilinslitutt 
Norsk Treteknisk Institutt 
NÆRINKO 
Papirindustriens Forskningsinstiiuti 
Samarbeidsrådet for norsk cement og 

betongforskning 
Skogbrukets og Skoginduslriens Forskningsräa . 
Stenindustriens kontor for forskning og 

informasjon 

Sum 

Universiteter og høgskoler: 

Norges Landbrukshøgskole . 
Rikshospitalet 
Rogaland Distriktshøgskole . 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet j Tromsø . . . . 
Universitetet i Trondheim . . 
Universitetet i Trondheim: 

Norges tekniske høgskole 

Sum 

Prosjekt i industriell regi 

85 
4 920 
150 
90 
0 

9 220 
0 

200 
100 
0 

200 
60 
425 

10 
150 

30 

,\ 
f«« 

» tH 
**# 
' ! # 

- mr 

•36; 

15 640 

210 
375 
10 
256 

1 583 
210 
213 

5 691 

*ttit » 

tø 

s 8 548 
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Alk ktrlop i I 000 kr 
K f - < t i i k j | i 

I**;r. 
tUMtjrtt 

Prosjekter i industriell regi 34 208 
institutt Jor Atomenergi 41 326 
industriokonomisk institutt 2 800 
institutt for kontinentalsokkelundersøkeher | 0 543 
Norsk undervannstnstitutt 1 184 
Romvirksomhet 7 645 
KORSAR 300 
Mordforsk og Sc and oe 1 250 
Stipend og rekrutteringsarbeid 5 333 
By ggebevilgninger 11 500 
Administrasjon og utredningsarbeid 10 400 
Disponible midier og diverse 4 666 

Sum 

-r inndragningcr 

TOTALT 274 873 

* 

MM7 
«r«» 

IHt 
Mm 
im 
• m 

SM 
I M » 
SM« 

U I N 
i l Mt 
>iM 

Sum 276 447 

1 574 

U J W . . : ' J -
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NTNFs ORGANISASJON OG PERSONALK 

I. VEDTEKTER 

NTNEs vedtekter ble opprinnelig vedtatt ved stortingsbeslutning den It), juli 194ti, men er siden 
flcre ganger endret, siste gang ved kgl.res. av 30. november 1973 (gjeldcnde ira 1. januar 1974). 

§ 1 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd er opprettet som en selvstetidig institusjon med 
sete i Oslo ved stortingsbeslutning av 10. juli 1946. 

§ 2 
Rådets formål er ved aktivt arbeid å fremme den tekniske og den dermed sammenhengende 
naturvitenskapelige forskning i Norge saml sørge for at forskningens resultater blir utnyttet til gagn 
for norsk næringsliv. Den nærmere avgr^nsning av rådets arbeidsområde fastsettes av Industri
departementet etter forslag fra rådet. 

§ 3 

Innen det arbeidsområde som måtie bli fastsatt i samsvar med § 2, har rådet folgende 

hovedoppgaver: 
a. Arbeide for utbygging av den gru nn leggen de forskning i dybde og bredde. I ivkke opp generelle 

retningslinjer for det tekniske forskningsarbeid og ved innhcntede opplysningtr om pägäende og 
planlagte arbeider og ved systematiske undersøkelser klarlegge hvilke oppgåver til enhver tid 
fortrinnsvis bør tas opp av hensyn til ulviklingen av norsk næringsliv. Planlegge hvorledes dette 
best kan skje på en effektiv og økonomisk måte. 

b. Lose de ovenfor nevnte oppgåver gjennom offentlige myndigheter og inslilulter ved private eller 
egne midier. 

c. Bistå de enkelte departementer, og i den utstrekning dette Jar seg gjøre, også andre myndigheler 
og private, med utredninger av og uttalelser i saker disse måtte forelegge rådet. 

d. Fremlegge årlige budsjettforslag for bevilgninger til forskningsarbeidet og forvalte og fordele de 
midier som bevilges rådet fra staten, andre offentlige myndigheter og fra private til slikt arbeid. 

e. Arbeide for en koordinering av forskningsarbeidet, slik at man oppnår en hensiktsmessig 
fordeling av arbeidsoppgåvene mellom de forskjellige fcrskningsinstitutter med ulnytlelse av 
disses utstyr, personale og arbeidsmuligheter. 

f. Arbeide for en koordinering av bevilgningene fra offentlige og halvoffentlige fonds til 
forskningsarbeidet for å oppnå den mest mulig effektive utnyttelse av midlene. 

g. Drive opplysningsvirksomhet ved å sikre en effektiv litteraturtjeneste gjennom egne eller andre 
institusjoner, ved publikasjoner og ved å arrangere møter, kurser og foredrag for vitenskapens, 
teknikkens og industriens menn. 

h. Samarbeide med forskningsorganer i andre land. 
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Gruppe 2. 

ü 4 

Riilc i l»e*tär av Sli in ntl ruinier mrd prr%«>nltt>r •. ji.imcnn «n»pm-\ tu a\ Koti^ni t u n im»*iillui< t u 

tie «rdrnlor nevnte orgjncr. 

Gruppe 1. 

Imlu-tindepariemenU-t I \<»ri;e\ ReJerfwrtittrtd , . _' 
FinanseleparicmcnU'i 1 Nnr*ke ll.nu!\rrk% u< 
Fiskeridepartementet 1 liuiu<«lril>eilriluar% hotlumd . . . I 
Forbruker- ug administrasjonsdepartementet 1 l^iuKorg.mihaij.men i Nuruv -
Forsvarsdepartementet 1 
Handelsdepartementet 1 
Kirke- og undervisningsdepartementet . . . . 1 Gruppe l 
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1 
Miljoverndepariementet 1 l'mvrrsiletei i Horgen 1 
Samferdselsdepartementet 1 l'niversitetei i Oslo -
Utenriksdepartementet 1 rniversiietei i l'r.»m>o I 

l'niversitetet i Trondheim. NTH :t 
Universitetet i Trondheim, andre 1 
Norges Handelshoyskole 1 

Nurges Industriforbund H Borges Umdbrukshogskule 1 
Herav skal minst 4 være sakkyndige .dre forskningsinstitutter, etter 
i industriell forskning. ; instilling Ira Industridepartementet -

Universitetene og hogskolene nevnt i gruppe 'i skal avgi sine lorslag til Industridepartementet 
omfaUendc minst dobbelt sä mange personer som det skal oppnevnes derfrå. Industrideparte
mentet avgir en samlet innstilling til Kongen, og skal herunder soke sikret al alle de viktigste 
faggrupper blir representert ved sakkyndige. 

§ 5 
Rådets medlemmer oppnevnes for 4 budsjettår ad gangen, regnet fra 1. januar lii Sl, desember. 
Oppnevnelsen forut sett es ä foregå senest i november mäned, slik at de nye medlemmer kan 
innkalles til møte og delta i de i §§ 6 og 7 nevnte vulg for I. januar. 

Halvparten av medlemmene innen hver av de i § 4 nevnte grupper skal uttre Inert annet år, tim 
nødvendig ved loddtrekning. 

Rådets medlemmer kan oppnevnes på ny, men ingen må sitte i rådet mer enn 2 
sammenhengende valgperioder ad gangen. For representanter i gruppe 1 gjelder ikke denne 
innskrenkning i valgbarheten. 

§6 
Rådet velger seiv sin formann og nestformann for 2 budsjettår ad gangen med adgang til gjenvalg. 

Formannen innkaller til møte med 14 dagers v; el når lian finner det formålstjenlig, men minst 
2 ganger hvert halvar. Han skal også innkalle til mote hvis minst 5 medlemmer onsker en sak lagt 
fram og krever møte. 

Med enhver innkalling skal folge en redcgjørelse for de saker som skal behandles på motet. 
Rådet kan gjøre vedtak når minst halvparten av medlemmene fra hver gruppe er til stede. Ved 
stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. 

Departementets rådsmedlemmer kan medbringe særlig sakkyndige fra sitt departement ved 
behandling av, men uten stemme, i saker som særlig vedkommer dette. 

Det føres protokoll over rådets møter og vedtak. For ovrig fastsetter rådet seiv sin 
forretningsorden. 
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ft 7 
Rad« t wle.rr nu«-« »in mtiltr (> medlemme) unn d.innci ri .obeidiun ai< \ ' jl<ri ^kJc^ l.<i J 
hudsjetUr .id ganzen med adgang 111 gjem.dg. 

Radei Ktstsetter ved c» egrn imiruku arbeidsutvalet*. m> ndnjhetsoiwade og plikirr. I t\ali;M 
holder regelmessige mo ler til de ilder det seiv tastseller og lm inn»; eiter mnk-dlrlve Ira MI» 
lormatin. 

Det lores protokoll over arbeidsulvalgets moter ot; vedi.ik. 

Radei kan dele seg i Taste faggrupper som lorhercder \aker som ».rihg l»<Torri dmr . 
Det kan videre til behandling av de enkelte arbeidsområder oppnevnes laste ui\alg tnren dr 

enkelte grupper, eller utvalg med medlemmer (ra Mere grupper sann idig, eller utvalg besiaemle a\ 
minst elt medlem fra rådet ug for ovrig sammensatt av sakkyndige uienlor dette. 

Rådet fastsetter ved egne instrukser myndighetsomrade og plikter for di.v*e laggrupper oi; 
utvalg. 

Arbeidsutvalget kan også oppnevne tilsvarande midlertidige utvalg h>r losning av s,rrlig 
tidsbegrensede oppgåver, eller det kan overdra slike oppdrag til enkelte sakkyndige. 

§ 8 a 
For rådets vedtak gjelder ikke forvaltningslovens regler om grunngivningsplikt, og vedtaket kan 
ikke päklages. For tjenestemannssaker gjelder likevel forvaltningsloven ug regler gitt i medhold av 
denne {se §§ 2 annet ledd og 3 annet ledd). 

§ 9 
Råde! anseiier en adminislrerende direktør med funksjonstid 5 år og med adgang iil ansettelse pa 
ny. 

Direktoren forberede- og deltar i, men har ikke stemme, ved rådets og arbeidsutvalgels moter. 
Han setter de der trufne vedtak i verk. Videre leder han arbeidet etter de av rådet gitte alminnelige 
retningslinjer. 

Rådet fastsetter ved egen instruks direktorens myndighetsomrade og plikter. 

Ö 10 
Uvert år holdes el mole hvortil innkalles alle rådets medlemmer med varamenn, medlemmer av 
fasle og midlertidige utvalg, uisendinger for institusjoner og organisasjoner som er interessert i 
teknisk forskning uten å varre representert i råd oller utvalg, samt for ovrig sum .gjester de personer 
rådei hver enkelt gang matte onske å innby. 

På årsmøtene fremlegger rådet bcrctning om sitr. virke og planer lor fremtiden, samtidig som det 
veil foredrag kan gis oversikter over aktuelle problemer innen rådets virkefelt. 

§ 11 
Direktoren kan etter godkjenning fra arbeidsulvalget og innen budsjettets ramme t ikene det 
personale som finnes nodvendig for den daglige drift. 

§ 12 

Rådets budsjettår folger kalenderåret. 
Hvert år fremlegger clirektoren regnskap for rådet snarest mulig etter regnskapsårets avslutning, 

og senest innen utgangen av juni måned. 
Regnskapet revidercs av Riksrevisjonen. 

§ 13 
Endring i vedtektene må skje ved kongelig resolusjon. Forslag fra rådet lii slike endringer kr ever 
2/Ü stemmeflerlall. Fravacrende medlemmer har adgang til å stemme skriftlig. 
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I1. RADEIS OG ARBE1DM TVAl.GE 1 N SAMMh.VM.) M M . 

Radei beslo pr. Sl/12 1**71» a\ :U» medlemmer med pervnihtfr \jiatnrnn «»ppnrxtn ^ K>'nijn> 1 I 
medlemmer er representamer Ira nxringihvet. '2 Ira l.jiulM)r«aima»j*>i»ri> i \uruc , l J k..mtncr lia 
fnrskmngsseklnren OR 1 1 Ira forskjellige depariementer, r unkijonslntrn ei I ai 

Jnmittlrmif or^attfr: 
Industridepartementet 
Finansdepartementet 
Fiskeridepartementet 
Forbruker- ag administra

sjonsdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Handelsdepartementet 
Kirke- og undervisnings

departementet 
Kommunal- og arbeids

departementet 
. vi i Jjø vern depart em en tet 
Samferdselsdepartementet 
Utenriksdepartementet 
Norges Industriforbund 

Norges Rederforbund 

Norske Handverks- og 
Industribedrifters Forbund 

Landsorganisasjonen i Norge 

Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 

Universitetet i Tromsø 
Universitetet i Trondheim, 
Norges tekniske høgskole 

K(ithtnr<tlrtn>rn'r: 

Forhandl.direktør Odd Gothe 
Eksp. sjel Per Srhremrr 
Direktor Kirik Hten 
Kksp. sjel" Oddvar l.ie 

Direktor Finn l.ied 
1'nderdirekior Bjorn \"idar 
Eksp. sjef F.. Skadsem 

Eksp. sjef. Jens L. Seip 

Eksp. sjef Erik Lykke 
Statssekretær Eskild Jensen 
Ambassadør Haakon Nord 
Direktor Gunnar Baalsrud 
Direktor Gudleiv Harg 
Adm. direktør K.-E. Knudsen 
Direktor Egil Lie 
Direktor Andreas Lønning 
Avd. direktor Anders Omholt 
Direktør Kjell Reinskou 
Generaldirektor H. Sandvold 
Skipsreder Erik F. Lorentzen 
Skipsreder Christian K. Rytter 
Direktør Helge Riis 

Sekretær Liv Buck 
Sekretær R. Røberg Larsen 
Professor Brian A. Sturt 
Professor Per S. Enger 
Dosent Svein Ore 
Professor Per Njål Skancke 
Professor Rolf Lenschow 
Professor M. Brostrup Müller 
Professor Andreas i onning 
Førstelektor Per R. Andenæs 

Professor Terje Hansen 
Professor Steinar Skjeseth 
Direktør Jan Andersen 
Siviling. Karl Stenstadvold 

Universitetet i Trondheim, 
andre 

Norges Handelshøyskole 
Norges landbrukshøgskole 
Andre forskningsinsti-

tutter etter innstilling 
fra Industridepartementet 

Arbeidsutvalet: Rådet velger innen sin midte et arbeidsutvalg på 

Arbeidsutvalgets Direktør Finn Lied, formann 
sammensetning i Forhandlingsdirektør Odd Gøthe 
1976 var: Direktør Gudleiv Haig 
Observatør fra 
Miljøverndepartementet: Departementsråd Olaf Sætersdal 

I 'ii ru irt i H M 

IndrrdirckUH Odd \u*i\c« 
Konfident Ida Helheten 
Komuleni | .H. Haio\ 
Konbittrni Ole Krik Vr\tn 

1) ire klor I. Knu; 
Hyrasjet Helge KKUT 
Underdirektør Håkon lijurne* 

Fung, underdirektør 
Harald Bergh 
Kksp. sjef Kare Gronbei h 
Okonoinidireklør H.Johnsen 
Byråsjef Knut Berger 
Direktor Ulf Blix 
Direktor Odd Gleditsch jr. 
Direktor f. Einerkjær 
Direkior R. Evensen jr. 
Direktor R. Fergestad 
Arb. styreformann S.U. Small 
Direktor Ragnar Heger 
Adm. direktor H. Lund-Andersen 
Skipsreder Wilh. Wilhelmsen 
Adm. direktor Egil Abrahamsen 
Direktør Eivind Halle 

Avd. leder Egil Ahlsen 
Redaktor K. Ribu 
Professor Ernst Selmer 
Forstekonservator Johs, Dons 
Professor Per Finholt 
Du;>eni Jan TruJsen 
Professor Helge Larsen 
Professor E. Wesigaard 
Professor Aksel Lydersen 
Professor Arne Jensen 

Høgskolelektor Bjarne Bakka 
Lektor Mette Eggen 
Professor Einar Thorsrud 
Direktor K.P. Lindland 

6 medlemmer. 

Sekretær Ragnar Røberg Larsen 
Direktør Andreas Lønning 
Professor Andreas Tonning 
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Admumtirrrndc direktør: 
Awifctrrcivle direkior: 
(Industri, elforsyning, bergverk| 
Avdelingsdirektør: 
(»VKK "fi -'"legg. skipsfart/ 
skipsbygging, foruremmnger. 
innenland* samferdsel, 
by- og regionplanlegging/ 
Avdelingsdirektør: 
(Personell) 
Sekretariat for langtidsplanlegging: 
Etterutdanning og kontoradm.: 
Regnskap: 
Budsjett/statistikk: 

Komitcsfkretariater: 
Verksledindustri: 
(I samarbeid med Mekaniske 
Verksleders Landsforening) 
Elektronisk industri: 
Ktej.iisk industri: 
Metallurgisk industri: 
Bergindustri: 

Tre- og treforedlingsindustri: 
Elforsyning/elkraftindustri: 
Kontinentalsokkelen: 
Skipsfart og skipsbygging: 
(I samarbeid med Norges Rederforbund) 
Innenlands samferdsel 
Bygge- og anleggsvirksomhet: 
Forurensninger: 
Arbeidsmiljø: 
Automatisering og databehandling: 
Romvirksomhet: 
Vitenskapelig personell: 

Adresser: 

Administrasjonskontor: 

Avdeling for personell, 
etterutdanning og regnskap: 

Grafisk kontor, NTNF: 

Cand.real, Robert Major 
Sivilingeniør lore lysland 

Sivilingeniør Kolt Marstrander 

Sivilingeniør, tand.jur. lorall Herne* 

Sivilingeniør Hans Jakob Vik 
Cand.oetun. Ole Elsrud 
Statsaut. revisor Odd Yngvar Ek 
Reg. revisor Kari Ajer 

Avd. direktor Lars H. Pryl/ 

Sivilingenior Johan Fr. Meyer 
Sivilingenior John Haug 
Sivilingenior Egil Eike 
Overingenior Finn R. Eriksen 
Bergverkenes Landssammenslutnings 
Industrigruppe (KVM) 
Sivilingeniør Egil Eike 
Forskningssjef Harald Riege 
Sivilingeniør Einar Landmark 
Forskningssjef Inge Johnsen 

Forskningsleder Knul Ost moe 
Sivilingeniør J .F. Reymert 
Dr.ing. H.C. Christensen 
Sivilingeniør Kjeld Rimberg 
Sivilingeniør H.-P. Klemmetsen 
Fung, avdelingssjef Arne Gundersen 
Avdelingsdirektør Toralf Hernes 

Gaustadalleen 30, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

Forskningsveien 3b, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 

Aasmund Vinjes vei 43, Blindern, Oslo 3 
Tlf.: (02) 14 35 90 
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I i r,it:tn.iu\ff "\ I .('•••'.if ••nt* »n, t >*/,., ..'\ -. / 
Pm1ri*m KatmuN Nonl.il. M i l 

Protrssni \ \ A . Sorrnsrn. XIII 

Ä. r^; trfc«ii. \ /.«vMi/*A«mimf'n>/n/Mi»io htdu\tn^tupf*t . / ' / 'i 'i»i, '.;./• • 
Prolcwor Ivar Berge, X TII 
Prolessor Matvin Digrc, N III 

Den nonke rtasjonalkotn misjon t,>r ! XI S< f J, f)i/n 
i if t f ms i nt ttter innstilling (m \"l \ l . 

Avd,direktar Roll Marstrander, X 1 Nr 
Vjumann: Sivilingeniør John HJIIR, N I Nr 

Ih-t tiorskt- l','ritrt\\\ltitt'ri,tlti-lttit\k*- tn\ittutt, 0\l<>, \t\r,-s 
Oppnevnt euer innstilling fut \"I Xt: 

Professur A. Almar-Narss, N Hi 
Varamann: Dosent Virtor de Lan^e Davie*, \ 1 li 

/)«•/ niirskf l'eritas' Materialtekniske Institutt. Materialteknikk Kad 
Oppnevnt etter innstilling fra XTXt: 

Avdelingsleder O.K. Christiansen. Statoil 
Ass. sjofartsdirektor Emil Jansen, Oslo 

Flketns Forskningsfund. (hin, styret: 
Direktor Herman Wintermark, Det norske Veritas 
Varamann: Professor M. Brostrup Müller, NIM 

Flektronikklaboratoriets rad, Trondheim: 
Forskningssjef Helmer Dahl, CMI 
Varamann: Forskningssjef F.L. Galtung, CMI 
Forskningssjef Thomas Hysing, SI 
Varamann: Sivilingeniør Leif Lae, Vingmed A/S 

Flxstoykummisjonen* Oslo: 
Oppnrvnt etter innstUlini; fra XTXF: 

Audiofysiker Gordon Flottorp, Luftfartsdirektoratet 

Fondet til fremme av bransjeforskning m.r., Oslo, styret 
Oppnevnt etter innstilling fra XTXF: 

Direktør H.VV. Riddervold, Oslo, formann 
Direktor Inger Koppernæs, H. Koppernæs &: Sonner, Ålesund 
Direktør Egil Eie, Hunsfoss Fabrikker, Vennesla 

Fo rsk n ingsraden es samarbeid sn tvalg, Oslo: 
Direktør Finn Lied, FFI 
Direktør Robert Major, NTNF 

Forskningsrädenes Stutistikkutvaig, Oslo: 
Konsulent Kari \jer, N I N F 

Forsvarets forskningsnemnd, Kjeller 
Oppnevnt etter innstilling fra XTXF: 

Professor Olav Holt, UiTromsø 
Direktør Johannes Moe, SINTEF 
Forskningssjef S.G. Terjescn, Herøya Salpeterfabrikker 

Forsøksstasjon for fisk pa Sunndalsøra, Nnrgcs VeTs styringskomité 
Oppnevnt etter innstilling fra XTXF: 

Professor Helge Larsen, NTH 

Carveindustriens Forskningsinstitutt, Oslo, styret: 
Avdelingsleder Rich. W. Westergaard, SI 

GEOXOR A IS, Oslo, styret: 
Avd.direktør Rolf Marstrander, NTNF 

Handelsdepartementets utvalg for eksportfremmende tiltak: 
Ass.direktør Tore Tysland, NTNF 

Industrilab oratoriet A/S, Kristiansund X., stvret; 
Dr. Viggo Mohr, NTH 
Varamann: Sivilingeniør Norvald Nesse, NTH 
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Vjiatiiinn Awl.duektoi I thrall Memo 

tmti4sttit*k<>no>m\k tn\titutt. Herren, »u«/«/ 
Ai%.dt(rkløJ l o i r I v*land. N I N fr 
\ j ranunn; lii^iiuuujel Dnuir Item urn , NR 

/*i*itfdntnf\t»utu\Tnrtt* Af/rsA ntnesgruppe, Osfo. 
Direktor Odd w in Skaua. It .r runn \ ' rrk 

hnfilutl t.,t crur iafc f>>r*kntUf>, f l W n , W v ^ f : 

Hand real. Sigmund N;r\dal, Berbern Tulnutr 

tut' rdrfUtrtetH, uttitt uti'tltii redrttrt'rute stOX. 
Protestor Ashjorn krokstad. NTH 

Kttnttfllrudi t /•>» ktahtetsmerking^ Xorges Stundurdisenn^ti-rhuftd, 0\l<> 
Si\-i]jiijt>niior Jan F. Rcymrrt, NTNF 

Mtir^annltibrikkeucs f-nrskningsjond, Oslo, styret: 
Sivilingeniør John Haug, NTNF 

V>r. Mathias Sems Fond, Oslo, rad ft: 
Ass.direktør lore lysland, NTNF 

Mur sentret, (hiti, stxret: 
Professor Sven I). Svendsen, NTH 
Varamann: Lab.ingeniør Alf M. Waldum. NLH 

SOtWFOHSK. Hepresentanter tilplenarmøtet \ 197tu: 
Viseadm. direktør E. Sodahl 
Ass. direktor Tore lysland, NTNF 

XOHÜFOHSK, styret: 
Ass. direkter Tore lysland, NTNF 
Varamann: Direkior Anion G. Disen, NSI 

StA'ts I'tvalg for nwringsmiddelforskning, Oslo: 
Sivilingenior John Haug, NTNF 

AV- VFs 1'tialg for forsk ning i naturgrunn lag og -miljø, Oslo: 
Professor Jostein Goksoyr, UiB 

Xorsk Fy sikh råd. Oslo 
Oppnevnt etter innstilling fru XTXF: 

Forskningssjef Jon Olav Berg, I FA 
Professor Alv Egeland, UiO 

Xorsk Hydros sikringsfond for Sentralinstitutt for industriell forsk ning, 
Oslo, styret: 

Direktor Robert Major, NTNF 

Xorsk Keramisk Selskap, Oslo, styret: 
Dosent Sigmund Urnes, NTH 
Varamann: Professor T. Forland, ./I'H 

Xorsk Kjemisk Selskaps Fond, Oslo, styret: 
Professor N.A. Sørensen, NTH 
Varamann: Sivilingenior John Haug, NTNF 

Xorsk Matematikkråd, Oslo: 
Dr. Kven Mehlum, SI 
Varamann: Sivilingeniør Helge Moen, 1FA 

Xorsk Seeiseleknisk Forening, Oslo, styret: 
Professor N. Christensen, NTH 
Varamann: Dosent Victor de Lange Davies, NTH 

Xorsk Teksiilinstitutt, li ergen, styret: 
Direktør Jan A. Andersen, CMI 

Norske Spisefettprodusentcrs Forskningsforening, Oslo: 
Professor Nicolay L. Eeg-Larsen, UiO 

Oluf Volds fond til fremme av non . navforskning, Bergen, styret: 
Professor Hans Brattstrøm, UiB 
Professor Håkon Mosby, UiB 



/ V ' . / h f t t M ' * 1 » ' * k*:c\tt A >'nknmf\tt:xttt**ltt f>.\/«>. it\'tl 

r or%knui|;>dirrktor I or Kvjrn. Flkrm-Spiitrivcrket \ x 
fiadt-t h" leknixk terr*tt**t*logi, *>i/o. 

Direktor Anton (;. Due h. NM 
\ aramann: Arkitekt Harald Krummen, Mil 

Sttxkapet for Ittndhrukfti ntrnnt[xmtdtieljttrxknini*. 0\/<>, W,-/nnt n/w»i .'U ij/>. j 
Dr. Viggo Muhr, N HI 
Varamann: Sivilingeniør Olav Aasmundrud, Collett Mar well Hauge \ S 

Stuten* teknoittgnke mstttutt, Oxto, styret 
Oppnevnt etter instilling fra XTXh: 

Ass, direkter 1 ore 1 ysland, NTNF 
Varamann: Avd. direkter Toralf Hernes, NTNF 

Statens l'eiledningskontor for Oppfinnen', itvrt-t 
Oppnevnt etter innstilling fra STS't: 

Ass. direkter N.G. Aamodt, IFA 
Teglindustriens /orskningsinstitutt* (hitt, \t\ret; 

Professor Sven D. Svendsen. NTH 
Varamann: Sivilingenior Finn E. Mad so, Mursentrri 

Utvalg for industridesign ved Statens Handverks <ig Kunstmdu\tri\k>de. iJ\/n; 
Professor Hans Granum, NTH 

Varefaktakomiteen og dens arlteidsulvalg, <)\io: 
Førstelektor, dr.philos. Svenn Lilledal Andersen, l'i<) 
Varamann: Sivilingenior Eirik Raknes, Norsk Treteknisk Institutt 

1 'arefaktakomiteen, Oslo: 
Forskningssjef Karl Morkved, Norsk Treteknisk Institutt 
Varamann: Professor Bjarne Tnderdal, UiO 
Sivilingeniør Olav Sundsvoll, Hcrmetikkindustriens Kontrollinstitutt 
Varamann: Sivilingenior Olav Aasmundrud, CoIIctl-Marwell Hauge A/S 

Vassdrags- og havnelahoratoriet, Trondheim, styret: 
Direktor E.M.Q. Roren, Akergruppen 
Varamann: Sivilingenior Ivar Borseth, Ingeniørfirmaet Chr. F. (troner 

Verkstedindustricns Forsknings- og Undervisningsgruppe, Oslo: 
Direktor Rudolf Lindboe, National Industri A/S 
Direktor Robert Major, NTNF 
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Kadets -iitnmmlrjNumskontttr 
Sentr-dimiitutl lnr industriell forskntng. . . 
hlekirisiteivforsynmgen* Jnrtkntngsinsiituii . 
Norges Skipsforskmngsinstituil 
Norges Ingglorükning^msuiiiii 
Norges geotekniske institutt 
Institutt for fjelhprengmngstekntkk 
lransporlokonoinisk institutt . 
Norsk institutt for b> • og regionforskning 
Norsk institutt for unnforskning 
Norsk institutt for luftforskning 
Norsk Regnesentral 
Avdeling for romvirksomhei 
Norsk senter tor informatikk 
Ir titutt for Atomenergi 
Insiiiuti for kontinentalsokkelundersokeker. 
Norsar 
Fellesfunksjonarrcr Blindern 
Personell lonnel med bidrag Ira NTNF 
Industristipendiater 
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