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UDDEHOLM LAND 
et ressursenes rike. 

Uddeholms Aktiebolag har langsomt 
og organisk vokst frem av del varm-
landske folket og t i ihorende landområde 
Konsernet sysselsetter ca 12 000 
personer og disponerer over ca 4 5 mill 
dekar jord og skog saml moderne 
produksjonsenheter Tilsammen 
forvalter vi en mangehundreang arv -
konsernet ble grunnlagi i 5668 

Vi seiger mer verktoystal til industrien 
enn noen andre, og lager blader lor 
vevstoler tre ganger lynnere enn 
menneskehår 

Vi gjor vari 1il a minske verdens 
matvareproblemer ved at vi har lost en 
av de vanskeligsle oppgåver stal-
pradusentene noen gang har statt over

for - a utvikle nye ruslfne stalkvaliteter 
som anvendes ved tremstilhng av 
kunstgjodsel 

Med egne gruver, skoger og kratt 
stasjoner star vi sp'vsagt sterkere enn 
mange andre i produksjonen av 
spesialstål, kj f?m i ka li er eller krnttpapir 
badp i dag og i fremtiden 

Var innsats hat virket som en 
stimulans i ulvikhngen av nye kriteriet 
for kvalitet - som bfant annef tnneltærer 
nyp prosesser i stålproduksjon for a 
bevare energi og ressurser og nye 
sikringstiltak mot forurensing 

Vi er stolte av vare bedrifter og 
liker a forteile om dem 

Skriv eller ring til oss og be om 
brosjyren ••Uddeholm om Uddeholnv 

ÜODEHOLftti 
UDDEHOLM STAL A/S 

Stalfiæra 1, Postboks 85 Kaldbakken 
Oslo 9 

Telefon (02) 256510 - Telex 18473 
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Ved en milepæl 

Teknisk Jubileumsparade utgis i anled
ning av at Ingeniørforlaget er 10 år. 

Vi benytter denne milepæl tilfor det før
ste å vise våre le sere hva vi står for. Fordet 
annet forsøker vi å beskrive noen av de vik-
tigste teknologiske utfordringer som vårt 
land har møtt i de siste IO år. 

Ingeniørforlaget ble etablert 1. januar 
1968. En rekke organisasjoner samordnet 
da sine tidsskrifter i et felles forlag. Særlig 
viktig var det at Norske Sivilingeniørers 
Forening (NIF) og Den Polytekniske Fore-
ning (PF) med sitt tidsskrift Teknisk Uke-
blad, forenet sine krefter med Norges Inge
niørorganisasjon - NITO og dets tidsskrift 
Teknikk. 

Det var første gang i Skandinavia at in-
geniørerog sivilingeniører samlet seg om et 
slikt felles tiltak. Senere er tilsvarende opp
legg gjennomført med stort hell i Danmark, 
Finland og Sverige. 

Hvorfor ville vi samle kreftene? - Vi er
kjente at de oppgåver som den tekniske fag
presse ville bli stilt overfor i årene fremover, 
vanskelig kunne løses ulen at vi forenet våre 
ressurser. 

Det var ekstra betydningsfullt at også 
Norsk Elektroteknisk Forening og Norske 
Elektrisitetsverken Forening med sitt Elek
troteknisk Tidsskrift og Norsk Kjemisk Sel
skap som en av de sentrale eiere av TiJs-
skrifl for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi, 
sluttet seg til forlaget. 

Fra før hadde NIF og PF tidsskriftet 
Bygg. Et nytt tidsskrift, Maskin, ble etablert 
med støtte fra Mekaniske Verksteders 
Landsforening. 

På denne måten fikk forlaget fem tekni
ske fagtidsskrifter. Etter den såkalte 
5-bladsplan skulle det polytekniske tids

skrift Teknisk Ukeblad/Teknikk gå til alle 
medlemmer av miljøene. I tillegg skulle 
medlemmene, alt etter utdannelse og ar
beidsfelt, få ett eller flere av følgende spe-
sialtidsskrifter: Bygg, Elektro, Kjemi og 
Maskin. 

I dag er 5-bladsplanens ramme sprengt, 
men intensjonene er beholdt: Den mer ge
nerelle oversiktfår leseren gjennom Teknisk 
Ukeblad, den mer spesifikt utdypende i et 
spesialtidsskrift. 

Det er derfor naturlig for oss ved 10-
årsjubileet å utgi et nummer som er felles 
for forlagets syv fagtidsskrifter: Teknisk 
Ukeblad, Elektro, Kjemi, Maskin, Norsk 
Oljerevy, Plan og Bygg samt Våre Veger. 

I nummerets hoveddel har vi konsentrert 
oss om den teknologiske utvikling i 70-årene 
og situasjonen ved inngangen til 80-årene. 
Det har ikke vært mulig for oss å få dekket 
alle de feiter vi ønsket. Vi har derfor valgt 
dem hvor vi synes vår industri har møtt de 
største teknologiske utfordringer. 

Ide 10 år som er gått har våre tidsskrifter 
informert om den løpende utvikling innen 
teknikk, industri og samfunn. Vi håper at 
det teknologiske overblikk som stoffet i det
te nummer gir, vil fange le semes interesse. 

'it/dim*&? 



Vår oppgave 

Det var vidsyn - samarbeidsvilje og ikke 
så lite veltalenhet som for 10 år sidenflkk de 
tre store teknologiske foreninger i vårt land 
- NIF, NITO og PF - til sammen å danne 
Ingeniørforlaget A/fc med like eierandeler. 
Det ble framfor alt gjort i erkjennelsen av 
betydningen av å ha en sterk nasjonal tek
nisk presse, som talerør for våre teknologi
ske miljøer. 

Denne oppgoven kan idag, og i årene 
framover, synes større enn noensinne. Pro
blematikken teknologi - samfunn er ikke 
noen tilstand, men en økende samling av 
transiente forhold. Beslutningstiden blir 
mindre -og konsekvensens blir større, eller 
i det minste flere, enn de vi tidligere måtte 
regne med. Premissene - både de tekniske 
og de politiske - er ofte vanskeligere å for
stå. Men de gode resultatene er avhengig 
av at både de politiske og de tekniske pre
missene er fullt forstått og tilpasset hveran-
dre. 

Vår dagspresse er ideologisk politisk. 
Med dette perspektiv har vår tekniske pres
se en formidabel oppgave, som våre tekno
logiske miljøers fremste talerør. Med lan
dets største tekniske foreninger som eiere, 
har Ingeniørforlaget Vs et særlig ansvar 
som seriøs kilde for bred samfunnsmessig 
informasjon om saker som vedrører forhol-
dene teknologilsamfunn. For å lykkes i det
te, må vi nå en vesentlig bredere leserkrets 
enn eierforeningenes egne miljøer. Dette 
forutsetter høy kvalitet både teknisk og inn-
holdsmessig, og en aktuell og engasjerende 
journalistisk form. 

I tillegg til disse sentrale samfunnsrette-
de oppgåver, har Ingeniørforlaget vesentli
ge interne informasjonsoppgaver for sine 
eiermitjøer. Sikkert nok oversvømmes vi al

le av mere lesestoffenn vi rår med og mange 
erdet som tilbyr seg å sortere stoffetfoross. 
Men det hører til Ingeniørforlagets oppgå
ver - hovedsaklig gjennom spesialtidsskrif-
tene - å formidle viten om ny teknologi, 
utviklet i Norge eller av særlig interesse for 
norske forhold. For å klare det, må vi bygge 
ut et apparat som gjør det mulig å velge på 
en systematisk måte den informasjon som vi 
formidler. Informasjonen må være korrekt 
og pålitelig. Det må skilles mellom fakta og 
kommentarer. Presentasjonen må være slik 
at enhver raskt kan se om stoffet er av inter
esse. 

I alt vårt arbeid er vi særlig avhengig av 
den enkelte fagmann og tillitsmann ide mil
jøer vi skal betjene. Uten nær kontakt med 
disse, tilfredsstiller vi ikke hele den infbr-
masjonsoppgave vi er satt til. Vi takker nå 
for tillit og samarbeid i de første 10 år. Og 
med den faglige kompetanse og de økono
miske ressurser forlaget nå har, blir de 
kommende år spennende ogperspektivrike. 

Æ _ L 
*< -J Styreformann 



DET KONGELIGE INDUSTRIDEPARTEMENT 
STATSRÅDEN 

Nå når Ingeniørforlaget feirer 10-års jubileum er det 

ei glede for meg å sende ei helsing og ein gratulasjon. 

Por oss som har nokså lang praksis innanfor offentleg 

styre og stell, har det vore interessant å fylgje med 

i korleis den norske fagpressa har utvikla seg gjennom 

åra i det moderne yrkes- og organisasjonssamfunnet. 

Fagpressa har viktige oppgåver. Ho gjev, i konsentrert 

og tilrettelagd form, oversyn over utviklinga innan 

yrket eller faget vårt. Fagpressa vurderer og korleis 

sjølve faget fell inn i samfunnet sett under eitt. 

Mange er opptekne av "informasjonseksplosjonen" og av 

dei nye, avanserte måla å spreie informasjon på. 

Det er sikkert mykje nytt som vil kome på dette området, 

men eg har tru på at fagpressa, med det skrivne ord som 

vi kan ta fram og lese når vi vil og så grundig vi vil, 

kjem til å halda skansen i lang tid framover. 

Ingeniørforlaget har stått i frontlinja når det gjeld 

utviklinga av ei aktuell og allsidig fagpresse. 

Eg vil gratulere forlaget med dei resultata som er nådd 

og ynskje det lukke til med arbeidet framover. 

Oslo, 27. januar 1978 

Lav Haukvik 



Eierne hi 

I 1965 nedsatte NIFs Hovedstyre 
en komité for å vurdere den fremtidi-
ge tekniske pressevirksomhet basert 
på Teknisk Ukeblad. Komiteen kom 
i sin hovedkonkiusjon frem tii at den 
tekniske pressevirksomhet i tilknyt-
ning til Teknisk Ukeblad burde styr
kes. 

Den 1. januar 1968 begynte Inge
niørforlaget sin virksomhet. Dette 
innledet på den organisatoriske side 
en ny linje i den teknologiske forlags-
virksomhet. 

«Femblads»-planen representerte 
forlagets presentasjon av teknisk-
naturvitenskapelig kunnskap. 

Disse tidsskriftene er sammen 
med Ingeniørforlagets øvrige utgi-
velse av teknisk litteratur, en viktig 
og stor kilde for søking etter og 
ajourhold av teknisk kunnskap. 

Ingeniørforlaget representerer i 
sitt 11. år en ressurs av uvurderlig 
betydning for teknoiogi og samfunn. 

La den vekst forlaget har opplevet 
være en spore fordet fortsatte arbeid 
med bedre forståelse mellom tekno
logi - samfunn. NIF vil samtidig, 
som en av eierforeningene og på 
vegne av sine medlemmer, rette en 
takk til forlaget og uttrykke sine gode 
ønsker frem til det neste runde tall. 

Ludvig Nøstdai 

Fra sin stiftelse har Den Polytek
niske Forening vært opptatt av en 
våken fagpresse. Tidlig tok man til 
med utgivelsen av Polyteknisk 
Tidsskrift som senere ble ført videre 
på bredere basis som Teknisk Uke
blad. For ti år siden ble Ingeniørfor
laget A/s stiftet. Dette favnet ikke ba
re Teknisk Ukeblad og fagtidsskrif
tene, men har også et videre sikte
mål. Det var naturlig at PF fortsatt 
ønsket å være med som en av de ire 
hovedaksjonærer. 

PF ser det fortsatt som en stor og 
utfordrende oppgave å bidra til et 
teknisk miljø i vårt land som både 
omfatter det stadig mer aktuelle 
samspill mellom teknikk og sam
funn, men som også bidrar til å vedli-
keholde respekten fordette virkeligå 
kunne noe. Ingen må tro at fremt iden 
ikke kreverdyp, stadig dypere faglig 
innsikt. 

I denne miljøskapende sammen-
heng er Ingeniørforlaget en viktig 
faktor. Vi er glad over at forlaget er i 
frerpgang, at det når stadig flere med 
sitt brede til bud. 

PF ønsker lykke til i viktig gjer
ning. 

Finn Lied 

Ingeniørforlaget A/ s har lagt de før
ste 10 år bak seg. -et jubileum og en 
begivenhet som forlaget og eiermil-
jøene har all grunn til å markere. 

Et gje n no mt re ngen de søkelys er i 
disse 10 år blitt rettet mot «det tekno
logiske samfunn». Teknologien er 
blitt trukkel inn i en samfunnsdebatt 
på nye premisser og med nye per
spektiver, der gamle og nye verdi
normer og livsholdninger blir provet. 
Som talerør for de tekniske miljøer 
har dette gitt forlaget og forlagets 
tidsskrifter et utvidet samfunns- og 
informasjonsansvar. 

Forholdet til eierforeningene og 
samspillet med dem har vært og er en 
viktig del av arbeidsgrunnlaget for 
forlaget. Det har vært nødvendig i 
disse årene å utvikle samarbeidsfor
mer som Lunne bidra til at forlaget, 
stadig kom i bedre «inngrep» med 
miljøeae i PF, NIF og NITO. 

.Alle disse oppgåvene har stilt for
laget overfor de største utfordringer i 
en periode da fagpressens kår ikke 
har vært de beste. 

Det er derfor gledelig ved dette 
10-års jubileum å kunne fastslå at for
laget på alle mater har en sterk posi
sjon både i og utenfor eiermiljøene. 
Vii NITO vil gjerne få gratulere hjer
telig med jubileet og sender de beste 
ønsker for det neste decennium! 

Lars Harlem 



Vi projekterer jj 
og leverer f ra jj 

CONTROL AND jj 
READOUT LTD. •• 
Digital indikasjon og kontrol l • • 
av temperatur SS 

EUROTHERM •• 
Temperatu r og prosesskontroll SS 

FISCHER A N D PORTER j j 
Flow - måling •» 
Komplett prosessinstrumente- SS 
ring SS 

H A Y W A R D N I C H O L S O N j j 
L IVESEY LTD. SS 

• • 
Pneumatisk kontrol l SS 

• • 

H O K U S H I N j j 
Laboratorie- og industriskrive- • • 
re, samt instrumenter for pH og SS 
ledningsevne SS 

MEASUREMENT jj 
TECHNOLOGY LTD. jj 
Zenerbarrierer, transmittere og ; ; 
egensikkert utstyr S3 

RAYTEK INC. j j 
Infrarød temperatur måling og SS 
kontroll S> 

SEG. I N S T R U M E N T A.B. j j 
Veie- og doseringssystemer SS 
Båndvekter •• 

PATOL LTD. j j 
Alarmsystemer 3! 

• • 
• • 

S H A C K E L T O N SS 
SYSTEM DRIVES SS 
Tyristorsfyringer av like- SS 
strømsmotorer • • 
• • • • • • • • • ( » • • • • • • • • • u a • • • • • • • • • B B 

EGEN PRODUKSJON j j 
«Flowline» hylseventiler 3* 

INGENIØRFIRMAET • • 

\NIELSÆ STÆVG #ii 

HVORFOR 
TURBO-
KOBLING? 

Startkarakteristikk for kortsluttmotor. 

Drift med fast kobl ing. 
— Høystartstrøm. 
— Lite akselerasjonsmoment. 
— Dårlig løsning ved start og 

drift av tunge masser. 

Drift med turbokobl ing. 
— Rask ubetastet start. 
— Minimal startstrem. 
— Myk akselerasjon av tunge 

masser. 

M \ HOVFARET 17, OSLO 2 ; " 
O l TELEFON (02) 55 81 743S 

HVORFOR VOITH TURBO? 
VOITH som er en av de ledende pa området turbokoblinger, 
har et omfattende leveringsprogram for de vanskeligste og 
tyngste drifter. Seiv ved start av en belastet eller blokkert 
arbeidsmaskin vil motoren kunne starte ubelastet ved hjelp 
av VOITH turbokobl ing. Ved anlegg med flere motorer som 
drivaggregat er VOITH velegnet ti l ä utl igne forskjeller i 
belastningen. Hydrodynamisk kraftoverføring .forarsaker 
ingen slitasje, fordi det ikke er mekanisk forbindelse mellom 
de kraftoverførende deler. VOITH beskyttes mot overtempe-
ratur ved hjelp av smeltesikringer. 
VOITH kan leveres i tennsikker utførelse (Ex) e G4. 
Driftsområder f ra 300—4000 o/min. fra 0,2—2000 hk. 

Ønsker De å diskutere koblingstekniske problemer, vil De 
hos WATT f inne et komplett program av kobl inger og inge-
niører som kan gi gode råd. 

W'ör^P»'^ 
Elektrlcitels-Aktlesslskapel Watt 

Nils Hansens val 7 - Oslo 6 - Telefon 27 0090 - Telex 11611 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » ' • • • • • • • • • a • • 



Sluti du forst bygge avansert 
-sa gjennomfør det 

I ethvert byggesystem er det 
systemets svakeste ledd som 
bestemmer kvaliteten. Dette er 
velkjente ord, men de blir likevel 
glemt eller undervurdert. 
En måte å legge inn gjennomført 

Hovedkonlor og layer 
1960 Løken i Høland. 
Tlf.: (02) 75 00 00 linje 560. 
Salgsadm : 
Trondheimsveien 135, Oslo 5. 
Tlf.: (02)35 38 69. 

avansert teknologi i nybygget eller 
utvidelsen på, er å merke seg 
NZM-Kompakt effektbryteren 
allerede under planleggingen. 
Effektbryteren har gjort 
sikringene overflødige i mange 
løsninger. Med sin konstruksjon 
tilfredsstiller Klöckner-Moeller 
spesielt kravene til minimalt 

plassbehov, høy bryteevne, 
personsikker service og betjening. 
Vi har laget en spesiell brosjyre 
over NZM-kompaktbryteren. Om 
De ønsker denne tilsendt, 
vennligst skriv eller ring oss. 

KLÖCKNER-MOELLER 
NORSKA/S 



Slik ble forlaget til 

Det startet i Norske Sivilingeniørers Forening. I 
1962-63 begynte generalsekretær Arne Nagell og 
andre i foreningen å lufte behovet for å styrke den 
fagpresse virksornhet som var etablert rundt Teknisk 
Ukeblad. 

Da det kom nye tekniske fagtidsskrifter på det 
norske marked i midten av 1960-årene, utpekte NIF 
Ove Skaug og Ludvig Npstdal til en hurtigarbeiden-

de komité. Den 2. desember 1965 leverte de en rap
port om den tekniske pressevirksomhet til NIFs 
hovedstyre. 

Rapporten førte til ytterligere diskusjon om en 
eventuell utvidelse av pressevirksomheten. Teknisk 
Ukeblads styre nedsatte en utredningskomité som 
begynte sitt arbeide i august 1966. Den leverte sin 
innstilling i mai 1967. 

Veidirektør Karl Olsen Direktør Thomas Bendixen f Ove Sk.vg 

Edvard Heiberg Per Bjørnstad 

Integrert pressemiljø 
Utredningskomitéen besto av: 
Veidirektør Karl Olsen (formann) og direktør 

Thomas Bendixen, begge fra Teknisk Ukeblads sty
re; sporveisdirektør Ove Skaug, NIFs representant; 
generaldirektør Edvard Heiberg, PFs representant, 
og sjefredaktør Per Bjørnstad, komiteens sekretær. 

Til en rekke møter var cand. oecon. Rolf I. Riiser 
innkalt. Advokat Finn R. Elde var komiteens juridi
ske rådgiver. 

I sin innstilling uttalte komiteen bl.a.: 
«Mange foreninger og institusjoner finner at de 

må mobilisere sine ressurserfor en større fordypelse 
i de faglige såvel som de næringspolitisk-faglige 
problemer vårt land står overfor, det er heyet over 
tvil at fagpressen er en av deres viktigsle muligheter 
for å få frem de synspunkter de vil hevde.» 

«En fagpressevirksomhet som virkelig kan til
fredsstille lesernes primære behov, jorutsetler noe 
mer enn et polyteknisk tid.tskrift alene kan makte. ^ -



Styremedlemmene i 10 år 

Ole M. Irgens, NIF 1967-1972 
Rolv Heggehougen, PF 1967-1973 
Arne H. Johansen, NITO 1967-1973 
Ove Skaug, NIF 1967-1971 
Olaf A. Gunderson, PF 1967-
Trygve Hanæs, NITO 1967-1976 
Holger Sinding, B-aksjonærene 1970-1972 
Tryggve Mjøset, NIF 1971-1977 
Bjarne Lien, NIF 1972-
Lars Skattebøl, B-aksjonærene 1972-1976 
Erik Bjore, NITO 1973-
Hjalmar Aass, PF 1973-
Lars Harlem, NITO 1976-
Per Røed, B-aksjonærene • 1976-
Per H. Ulstad, NIF 1977-

«Den såkalte 5-bladsplan» er el forsøk på å imøte
komme lesef.es behov innen den nasjonale tekniske 
fagpresse.» 

I komiteens konklusjon het det bl.a.: 
- Teknisk Uke blads virksomhet bør ekspanderes 

betydelig både på området forlegging av tidsskrif
ter og forlegging av bøker og skrifter. Det bør også 
øke sin virksomhet med å gjøre kjent for almenheten 
relevante leknisk-naturvitenskapelige innstillinger 
og synspunkter av betydning for vårt land. 

- Gjennomføringen aven slik ekspansjon kan skje 
ved at Teknisk Ukeblads virksomhet integreres med 
andre fagpressemiljøer i vårt land og da i aksjesel
skapsform. Vedtektene for et slikt forlag er skissert 
og forlaget er foreslått gitt navnet Ingeniørforlaget 
Vs. 

- Det teknisk-naturvitenskapelige miljø i vårt land 
er ikke større enn at en koordinering mellom de 
sentrale tekniske fagtidsskrifter vil kunne gi en fag
presse som på en systematisk måte kan ta del i det 
teknisk-naturvitenskapelige opplysningsarbeider 

Det var viktig for komiteen å finne en organisa
sjonsform som på en smidig måte kunne vjrkeliggjø-
re komiteens idéer. Derfor valgte de et integrert fag-
pressemiljø i aksjeselskaps form. Komiteen sa bl.a.: 

Et slikt forlag «kan arbeide med en rekke stabsav-
delinger som kan understøtte både det redaksjonelle 
og det salgsmessige arbeide. Forlaget vil kunne nyte 
godt av kvantumsrabatter både ved klisjébestillinger, 
papirinnkjøp etc. Det må ennvidere kunne oppnå go
de trykkerikontrakter og om nødvendig kunne etable
re sitt eget trykkeri om del skulle vise seg lønnsamt.» 

Rask behandling 
Innstillingen ble meget raskt behandlet av de be-

rørte organer. De sluttet seg til den på alle vesentlige 
punkter Allerede 19. oktober 1967 undertegnei man 
de dokumenter som opprettet Ingeniørforlaget A/s. 
Forlaget trådte i virksomhet 1. januar 1968. 

Når man så raskt kunne komme frem til et resultat, 
skyldtes det bl.a. at komiteen under sitt arbeide eta
blerte en uforbindtlig kontakt med de miljøer som 
ikke var representert i komiteen eller utenfor et sam
arbeide med Teknisk Ukeblad. Disse miljøer var 
Norges Ingeniørorganisasjon Nito og de to miljøer 
bak Elektroteknisk Tidsskrift: Norsk Elektroteknisk 
Forening (NEF) og Norske Elektrisitetsverkers 
Forening (NEVF). 

I Nito støttet sentrale tillitsmenn de tanker komi
teen la frem. Det gjaldt daværende formann Arne H. 
Johansen, viseformannen Trygve Hanæs. general
sekretær T. Sommerhein og redaktøren av Teknikk, 
Bjørn Vassbotten. 

Også i NEF og NEVF var det en positiv holdning å 
møte. I NEF ble saken behandlet av formannen Ma
rius F.D. Bøckman og generalsekretær Gunnar Ol-
dereid. 

I NEVF var det Bjørn Lyche og direktør Finn 
Wilhelmsen som førte forhandlingene støttet av re
daktør Andreas Aagaard. 

I spørsmålet om opprette Ise av et nytt tidsskrift 
«Maskin» ga MVL en positiv støtte. Forhandlingene 
ble ført av adm. dir. Jens Ulvin og visedirektør Jo
achim Rønneberg. 

Vedrørende tidsskriftet Kjemi som eies av Norsk 
Kjemisk Selskap, NIF og PF, inntok også NKS en 
positiv holdning. Representantene for NKS var den 
gang professor Alexis Pappas og generalsekretær 
Aage Alerisen. 

Tre A-aksjonærer og tre B-aksjonærer 
Det endelige eierforhold ble en 3-deling av 

A-aksjene ved 
Den Polytekniske Forening 
Norges Ingeniørorganisasjon Nito og 
Norske Sivilingeniørers Forening. 

Som B-aksjonærer (representert i styret, men ikke 
stemmerett på generalforsamlingen) ble opptatt: 
Mekaniske Verksteders Landsforening 
Norsk Elektroteknisk Forening 
Norske Elektrisitetsverkers Forening og 
Norsk Kjemisk Selskap. 

http://lesef.es


10 år i vekst 

Ole Irgens 
Forlagets tørste styreformann 

Innkjøring 
I 3-årsperioden 1968-70 var de sentrale problemer 

innkjøring av stororganisasjon og etablering av egen 
produksjonsavdeling. 

Ausrede fra starten fikk forlagets virksornhet et 
betydelig omfang. Noe var riktignok blitt forberedt 

Bjarne Lien 
Forlagets nåværende styreformann 

gjennom den virksornhet som foregikk rundt Tek
nisk Ukeblad, men til tross for det ble omsetning og 
antall personer øket med ca 90% ved overgang fra 
«Teknisk Ukeblad-virksomheten» til Ingeniør-
forlag-virksomheten. Dette fremgår av følgende 
tall (omsetning i kroner): 

TU-virksomheten Ingeniørforlaget 
Medio 1967 Desember 1968 

Omsetning 2 986 000 5 500 000 

Antalt ansane 
(inkl. deltids-
stillinger) 26 51 

De problemer som denne vekst førte med seg ble 
videre forsterket i 1969 da forlaget seiv måtte ta på 
seg setting og montering av tekstsidene i sine tids
skrifter. Det var nødvendig fordi forlaget var «låst 
fast» i sitt forhold til sin trykkeriforbindeise og var 
tvunget til å frigjøre seg slik at gunstigste markeds-
pris for trykking kunne oppnåes. Egenproduksjon 
av tekst og annonser førte til at personalet vokste 
ytterligere. 

Utredningskomitéen var meget opptatt 
av at Ingeniørforlaget skulle makte å ut
vikle seg slik at de kunne tå de fordeler 
som «stordrift» kan by på. 
Na -10 dr etter- må man kunne si at i så 
henseende har Ingeniørforlaget lyktes. 
Det er neppe tvil om at forlaget i dag - på 
alle de primære feiter- besitter eksper
tise på høyde med det beste i Skandina
via. 

Men veien dit har ikke vært lett. 
Tiårsperioden kan hensiktsmessig de
les i tre perioder å tre år og et særdeles 
løfterikt 10. år som avslutning. 



Kostnadsreduksjonar 
3-årsperioden 1971-73 var konsentrert om kost

nadsreduksjon ved nedskjæring av bemanning, inn-
stramning av tekstsidetallet i tidsskriftene og fortsatt 
skjerpet jakt på produksjonskostnadene. 

I forlagets 3 første år levde man med det mønster 
som var alminnelig akseptert i norsk fagpresse: an-
nonsesidetallet i et tidsskrift burde aldri overskride 
50% av summen tekst- og annonse-sider. En av årsa
kene til dette var også at Postverket truet med å 
nekte et tidsskrift fremsendt for bladporto når tekst
sidetallet utgjorde mindre enn 50% av totalsidetallet. 
Tidsskriftet ville da bli betraget som reklame
trykksak. 

Forlagets filosofi var videre den at en god redak
sjon var meget viktig for et tidsskrifts posisjon på 
annonsetnarkedet. Forlaget strakte seg derfor lengst 
mulig m.h.t. redaksjonell bemanning samt øket bruk 
av tekstsider der det var nødvendig for å unngå tynne 
og «lefsete» utgåver av tidsskriftene. 

Man fikk erfare at ovennevnte utgangspunkt bare 
var gyldig under to forhold: når man har et potensielt 
abonnementsmarked av noen størrelse, og når et 
tidsskrift har en så stoi ande) av annonsetnarkedet 
som man med rimelighet kan forvente. 

Ikke noen av disse forhold gjaldt for forlagets 
tidsskrifter i denne periode. Det potensielle abon
nementsmarked var lite, idet storparten av målgrup
pene for forlagets tidsskrifter var dekket opp gjen
nom en block-abonnementsavtaler som var inngått 
med tidsskriftenes eierforeninger. Andelen av an
nonsetnarkedet gikk også ned i de 2 første år av 
3-årsperioden 1971-73. I 1970-72 -en periode med 
sterk kostnadsstigning - hadde forlaget årlig samme 
annonseinntekt. Helt spesielle kostnadsreduksjoner 
måtte gjennomføres. 

Fordelingen annonser - tekst i tidsskriftene ble 
satt til 60:40, seiv om det stadig var vanskelig å 
gjennomføre. Man mente at man ikke kunne sende ut 
hefter som inneholdt noe mindre enn 16 sider tekst. 
Hos Postverket fikk man forståelse for at graden av 
redaksjonell bearbeidet tekst var viktigere enn for-
holdstallet tekst:annonser når et tidsskrift skulle be-
dømmes som reklametrykksak - eller ikke. 

1 slutten av perioden 1971-73 fikk forlaget samlet 
alle sine avdelinger under ett tak. Dette forhold og en 
sterk rasjonaliseringsinnsats - med bidrag fra alle 
ansatte - førte til at anfallet ansatte kunne reduseres. 

Papirsort og vekt ble viet stor oppmerksomhet og 
trykkeriets marginer for tillått papirmakulatur 
stramme! inn. 

I 1973 oegynte annonsearealet å øke, idet mar-
kedsføringsavdelingen valgte en ny markedsførings-
profil samtidig som de gode tall forlagets tidsskrifter 
hadde oppnådd i leser- og dekningsundersøkelser 
begynte å gi positive utslag. 

Resultatene Kommer 
3-årsperioden 1974-76 førte til økende annon

seinntekter og en styrket salgsstab. Samtidig opp
nådde man - relativt sett - ytterligere kostnadsre
duksjoner i redaksjon, produksjon, økonomi og ad
ministrasjon. 

Perioden 1974-76 ble samlet den beste i forlagets 
historie til da. Forlagets langsiktige plan om å føre en 
annonsesalgspolitikk basert på at dets tidsskrifter 
var blant de best egnede for potensielle tekniske 
annonsører og at dette kunne dokumenteras gjen
nom opplagstall og kontaktpriser, begynte å gi resul
tater. 

I redaksjonen tok man i økende grad i bruk trenede 
journalister og utviklet samarbeidsformer mellom 
dem og ingeniørane i redaksjonen. Av hensyn til 
forlagets økonomi måtte man imidlertid fortsatt ra
sjonalisere med den redaksjonelle innsats. 

Anfallet temaer og temanummer ble trappet opp. 
Satsproduksjonen ble styrket ved at det gamle utsty
ret ble byttet ut med et som er langt mer effektivt. 
Ved omstrukturering i økonomi og administrasjon 
kunne kostnadene relativt sett - reduseres noe. 

I denne periode økte de årlige driftsoverskudd 
stort sett i takt med de økede salgsinntekter. 

God situasjon 

Forlagets økonomiske virksomhet er nå blitt bety
delig og vil i driftsåret 1978 passere 30 millioner 
kroner. Det gledelige ved et slikt økonomisk omfang 
er ikke omfanget i seg seiv, men den slagkraft det 
representerer. 

For det første arbeider forlaget nå med gode netto-
resultater. Seiv om bedriften er et aksjeselskap har 
det ikke erverv til formål. Det innebærer at tilgjenge
lige ressurser fullt ut kan anvendes for å styrke den 
tekniske informasjonsoppgave forlaget har satt seg. 
Det gjelder både redaksjonell innsats og utviklingen 
av nye informasjonstiltak. 

Eierne (A-aksjonærene) har i øket grad satt pris på 
de resultater forlaget har oppnådd. For ytterligere å 
styrke den gode økonomiske situasjon forlaget er i, 
har de øket selskapets egenkapital ved å sette inn W 
million kroner i ansvarlig lånekapital. Denne erkjen-
nelse av forlagets virksomhet gir gode perspektiver 
for neste tiår. 

For det annet har økning i omfang medført at for
laget gjennom sine 7 fagtidsskrifter nå disponerer ca 
4000 tekstsider (A4) for sin informasjonsoppgave. Et 
slikt omfang gjør det mulig - i en viss grad - å legge 
opp til systematisk dekning av den nasjonale 
teknisk-naturvitenskapelige aktivitet. 

Omfanget i sider har også medført at de forskjelli
ge seksjoner - redaksjon, salg og produksjon - er så 
store at det innenfor hver av dem skapes et miljø av 
største betydning for den videre utvikling av seksjo
nens kompetanse. 

Forlaget har i jubileumsåret ca 80 ansatte. • 



i 

Det vik ria st e 
vi kan tflbyknn De 

ta eller Me på. 
God service og rask levering er hjørnestenen i en levert ndørs 
tilbud. Det er her den ene skiller seg ut fra den andre. Og vi tror 
det er på grunn av vår serviceinnstilling at flere og flere benytter 
oss som leverandør av transmisjonsutstyr til industrien, samtidig 
som vi har produkter som er anerkjent av en samlet norsk 
ekspertise. 
Disse produktene er: Hansen Patent tannhjulsveksler, Hansen 
Patent tappveksler, Hydroflow hydrauliske koplinger, Essex uni-
versalledd, Syntex og Hateco tannkoplinger samt flere typer 
elastiske koplinger. Av clutcher og bremser har vi Wichita som er 
pneumatiske og Warner som er elektromagnetiske. Fra Thomas 
Broadbent har vi sentrifugalkoplinger, slurekoplinger og manu
elle clutcher. Vi har også Desoutter søyleføringer og Schumag 
lokketapper. Kjente produkter er også Neco tannhjulsmotorer og 
Varitron elektroniske variatorer. Men som sagt: Ingen leverandør 
er bedre enn den service han yter. 

DekonimeriklieutenomenpåEitefigleverasidør. 
I N G E I N J I Ø R F I R M A 

REIDAR A. BERG 
TRANSMISJONER FOR INDUSTRIEN 
Drammensveien 209- Rbok»10,Bestiii-OSLO 2 -Tlf. (02) 556780 



Samarbeide 
over landegrensene 

Teknologi og vitenskap er internasjonale. For In
geniørforlaget, som virker i et lite land, er det derfor 
naturlig å vende blikket utover mot andre europeiske 
mgeniørforeningers forlag og utveksle erfaringer 
med dem. 

Scan-Tech 
Det mest nærliggende erdet nordiske samarbeid. I 

de 10 år Ingeniørforlaget har bak seg er samarbeidet 
mellom de nordiske ingeniørforlagene styrket bety
delig. En av grunnene er at alle arbeider innenfor den 



Wilden luftdrevet 
membranpumpe. 

Enkel i bruk og vedlikehold, 
økonomisk og praktisk. 

Pumper opptil 90% faststoffer de pumpes fornuftig og øko-
med over 60 meters vannsøyle nomisk med Wilden luftdrevet 
mottrykk. Olje, kjemikalier, sand, membranpumpe M4-11/2", 
cement, slitstoffer, masser, M8-2" og M15-3" i et passende 
syrer, alkalier, sprengstoffer, materialvalg. Kontakt oss for 
glødeskall, vann - alle kan nærmere opplysningen 

Eneforhandler for østlandet 

• i »51 
^ ^ H ^ V ^ B Grensevn. 65/67, Oslo 6. Tlf. 192020 

••«BRØDRENE DAHL A/S 
Eneimportor (or Norge tor Wilden pumper, 
ing Jan Myrvold. Postboks 545. 4001 Stavanger 
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> for tøffe} t • t er! 
Beinhardt arbeid krever tøffe motorer, 

helkapslet i stål. Som tåler påkjenninger utenom 
det vanlige, uten å svikte. Som ikke sluker 
støvmettet kjøleluft — hvor statorhuset også er 
varmeveksler, med huie kjøleribber og vifte som 
gir sirkulasjon på innsiden (patentert 
konstruksjon). 

Stålmotoren er betydelig lettere enn motorer 
med støpejemshus. Godt å vite i transport-
sammenheng. 

Startegenskaper — korrosjonsbeskyttelse? 
Av vesentlig betydning for optimal driftssikkerhet, 
som er grunntanken bak ASEAs nye helkapslede 
stålmotorer. 

ASEA A/S 
Industriavdelingen 
Haslevn. 50 - Oslo 5 

ASEAs MBM motorer 
skal arbeide tungt, 
lenge, i tøffe jobber — 
med minimalt ettersyn. 



IBM, datamaskiner 
og f orskning 

Samfunnet drar i stigende 
grad nytte av datamaskiner til 
behandling av kompliserte 
spørsmål innen økologi, øko
nomi og forvaltning. Dette stiller 
store krav til datamaskinindu-
strien, krav som bare kan til
fredsstilles med utvikling av 
stadig bedre systemer og tek
nikken 

Derfor satser vi i vesentlig 
grad på forskning og utvikling. 
Ved IBM's forskningslabora-
torium i Zürich og i de 6 utvik-
lingslaboratorier og 7 viten-
skapelige sentre vi har i Europa, 
arbeider mer enn 4.500 kvinner 
og menn. De gjør sitt ytterste 
for å øke datamaskinenes 
yteevne. De utvikler datatek-
nikker som skal være med å løse 
forurensningsproblemene. 
I samarbeid med leger utvikles 
og forbedres hjelpemidler innen 
helsesektoren. Noen er opptatt 
med å gjøre værvarslingen 
sikrere. På denne måten bidrar 
IBM til at datamaskinens mu-

ligheter utforskes og utnyttes på 
en rekke forskjellige områder 
av betydning for trivsel og 
velferd. 

Våre forskere helder løpende 
kontakt med IBM-sentre verden 
over - og med de nasjonale 
forskningsmiljøer i de fleste 
land, deriblandt norske univer-
siteter og høyskolen Når ideer 
og teknikker utveksles fritt 
mellom vitenskaplige kolleger, 
kan de alle hurtig dra nytte av 
de samlede erfaringer som blir 
høstet. 

Vi vet at den eneste måten 
å møte de utfordringer frem-
tiden byr på, er å arbeide med 
dem idag. Våre ansatte som ar
beider med forsknings- og 
utviklingsoppgåver, er derfor 
daglig opptatt av å møte frem-
tiden. 



samme ramme av ideell målsetning og profesjonell 
forretningsmessig drift. 

De fire forlag 
Teknisk Forlag, Danmark 
Ingenjörsförlaget, Finland 
Ingeniørforlaget, Norge og 
Ingenjörsförlaget, Sverige 

er i dag i den unike posisjon al de gjennom sine 
polytekniske tidsskrifter dekker samtlige ingeniører 
og sivilingeniører i Skandinavia, - ialt ca 240000 
personer. Disse ingeniører er kontaktpunkter for en-
hver som ønsker å tilby varer og tjenester til det 
stadig mer høy-teknologiske skandinaviske marked. 

De fire nordiske forlag har derfor etablert et felles 
markedsføringsapparat som skal gjøre utenlandske 
tekniske annonsører oppmerksom på de salgsmulig-
heter en annonse i ingeniørforlagenes tidsskrifter 
byr. Scan-Tech har stedlige representanter i en rek
ke større industriland. 

I de senere år er forbindelsen også utviklet til å 
omfatte erfaringsutveksling og samarbeide om for
lagsdrift, bokutgivelse og redaksjonelle fellestiltak 
for tidsskriftene. 

ES IP 
Esip er forkortelse for Engineering Societies In

ternational Publications. Som medlem i Esipopptas 
ingeniørforlag som i egen regi driver profesjonell 
fagpressevirksomhet. For tiden har Esip følgende 
medlemmer: 
Danmark: Teknisk Forlag A/s 
England: Peter Peregrinus LTD 
Finland: Ingenjörsförlaget AB (IFF) 
Norge: Ingeniørforlaget Vs (IFN) 

Polen: WCT-NOT. Publishers of Technical Periodi
cals for the Central Technical Organisation 
Sverige: Ingenjörsförlaget AB (IFS) 
Tyskland: VDl-Verlag GmbH 

Esip-medlemmene samles vanligvis en gang i året. 
Mellom flere av medlemmene er det bilateralt eta
blert forskjellige former for samarbeide, som felles 
tidsskriftutgivelse, bokprosjekter og annonsefor
midling. 

Esip har lagt vekt på erfaringsutveksling. Det er 
arrangert markedsseminar. og studiegrupper har be
handlet økonomistyring, bok- og tidsskriftutgivelse 
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Ingeniørar... 
trenger ikke være 
mejerispesialister for å være 
kunder i Bøndemes Bank. 

Bøndernes Bank A/S 
Egertorvet, (midt pi Karl Johan). 
Filialer: Granland 24 (reil overfor 
T-banest.), Økern Torgvei 1, 
(i LOG-bygget), As Rådhus. 



Hva er Fagpressen? 

Fagpressen er den del av norsk presse 
som er direkte rettet mot fag, yrke og 
næring - med en klar funksjon som in
formasjons og kunnskapskilde for lan
dets yrkesutøvere. 
Fagpressen er sterkt differensiert og 
utpreget mélgruppe-orientert og gir 
grundig faginformasjon. 
Den Norske Fagpresses Forenfng er 
den samlede organisasjon for fagpres
sen. Foreningen har nær 130 fagblad 
som medlemmer. Til sammen har disse 
bladene et samlet opplag på nær 1,4 mil
lioner eksemplarer pr. utgivelse. 

- Fagpressen har vært undervurdert som annon-
semedium, men dette er nå i ferd med å rette seg opp 
- sier direktør Ole-Jakob Schjerven i Den Norske 
Fagpresses Forening/Fagpressens Informasjons
kontor. Dette kan skyldes mange ting, men noen av 
de viktigste er: 
• Bladenes eget opplysningsarbeid er blitt mer pro
fesjonelt. 
• Reklamekjøpere, annonsører og byråer er blitt me
re mediabevisste og flinkere til å bruke fagpressen 
som mediaverktøy i målgrupperettet annonsering. 
• Bransjenes egne felles tiltak har fokusert fagpres
sen som annonsemedium, da særlig i relasjon til 
dagspressen. 

Hva har fagpressen gjort for å markedsføre sine 
fordeler i de sisle 10 år? 

- Tidligere var ikke fagbladene så merkantilt inn
stilt på annonsemarkedet som dags- og ukepressen 
var. 

Her er det skjedd en gradvis utvikling, økonomien 
er kommet sterkere inn i bildet, og interessen for 
markedsføring av fagbladene som annonseorgan har 
øket. Det har imidlertid vært store forskjeller på de 
forskjellige blads interesse for å markedsføre seg 
seiv som annonseorgan. Ser vi på utviklingen for 
annonseomsetningen i norsk fagpresse de siste år 
viser den en minst like sterk økning i prosent som for 
aviser og sterkere enn for ukeblader. 

Det er klart at den store utvikling og ekspansjon 
som har funnet sted i denne 10 års perioden i industri 

og næringsliv, er en del av årsaken. Men bladenes 
egne salgsanstrengelser og fellestiltak fra Den Nor
ske Fagpresses Forening har nok også ført til at flere 
annonsører har sluttet å «skyte med hagle», dvs. 
annonsere likt og ulikt gjennom dagspressen, for 
istedet å søke en målgrupperettet og ofte rimeligere 
annonsering gjennom fagpressen. Dette ikke til noen 
forkleinelse for dagspressen som annonsemedium, 
den er utmerket til sitt bruk. Men det er ikke tvil om 
at det spesielt tidligere har væri annonsert noe kri-
tikkløst i dagspressen fer varer og tjenester som 
hadde en snevrere interessegruppe og som like godt 
kunne vært nådd igjennom fagblad, ofte til en langt 
rimeligere pris. 

Spesielt produkter og tjenester som har relasjon til 
yrkesliv, har tradisjonelt vært fagpressens annonsø
rer. I den senere tid har det imidlertid våknet en 
oppfatning om at også ingeniører og andre yrkesutø-
vende fagfolk kjøper inn produkter til eget bruk. 
Spesielt på større kapitalvarer har det i den senere tid 
dukket opp flere annonsører som bevisst utnytter 
fagpressens målgrupperettede særpreg for sine mer
kevarer. Dette eren utvikling som jeg tror vil fortset
te og forsterkes, da fagpresselesere også ofte er vik
tige opinionsgrupper i samfunnet. Fagbladlesere har 
høy utdannelse, god yrkespraksis og høy inntekt. De 
er ofte personer hvis meninger blir lagt vekt på både i 
arbeid og i vennekretsen. Dette vil naturlig nok også 
smitte over på de varer og tjenester som man seiv 
velger eller anbefaler overfor sine bekjente. 



- Hva har skjedd med fagpressens markedsføring 
av seg seiv de siste år? 

- Det har skjedd en stadig sterkere profesjonalise
ring og bevisstgjøring hos de forskjellige fagblad, og 
det er ikke lenger en sjeldenhet at fagblad kan vise 
til gode markedsdata. For 10 år siden var det en 
sjeldenhet at et fagblad hadde relevante opplys-
ninger om sin leserkrets til bruk for byrå og annonsø-
rer. 1 dag har dette forandret seg totalt, de fleste 
fagblad har sin egen annonseavdeling som ledes av 
profesjonelle markedsførings- og mediafolk. 

Felles aktiviteter 
Den Norske Fagpresses Forening er kommet sta

dig sterkere inn i bildet etterhvert som denne be
visstgjøring har funnet sted. Vi skal kort skissere den 
kraftige opptrapping av de felles aktiviteter som har 
funnet sted til felles beste for fagblader tilslutte! Den 
Norske Fagpresses Forening: 1975 Tvungen opplags
kontroll gjennomført av Norsk Mediakontroll. 

Dette er idag et av kravene for å bli medlem i 
DNFF. For 10 år siden var opplagskontroll ikke en 
selvfølgelig sak, idag er det /el sjelden at en seriøs 
annonsør eller byrå kjøper annonseplass i et ikke 
opplagskontrollen fagblad. Man skal vite hva man 
kjøper. Den tid er forbi da man kjøper «katta i sek
ken». 

1975 Fagpressekatalogen ble lansert. 
Fagpressen bidro med dette til å rydde opp i det 

forskjelligartede mediamiljø som fagpressen er. og 

som den alltid vil være. Med fagpressekatalogen fikk 
mediafolk og annonsøreret verktøy som ryddet opp i 
fagpressejungelen, gjorde den oversiktlig og borget 
for at de blader som stod i katalogen hadde visse 
kvalitetskrav å gå etter, både som fagblad og som 
annonseorgan. 

Samme år kom også den første Fagpressedagen, 
bransjens informasjondag overfor både myndigheter 
og annonsekjøpere. 

På fagpressedagen i 19/6 ble fagpresseundersø-
kelsen -76 presentert. Dette var et \iktig gjennom-
brudd for fagpressen i Norge. som ved hjelp av disse 
data kunne dokumentere fagpressens enorme be-
tydning som informasjons- og kiinnskapskilde for 
den yrkesaktive befolkningen i Norge. 

1977 Fagpressens informasjonskontor ble eta
blert som en konsekvens av behovet for en sterkere 
og mer styrt informasjonsvirksomhet. Informasjons
kontoret skulle ivareta den utadvendte virksomhet 
overfor myndigheter, reklamekjøpere og samfunn. 
Samtidig skulle kontoret ivareta den interne opplæ
rings virksomhet og informasjon. 

Fagpressens Kurssenter ble raskt en følge av den
ne etableringen, nå med et kursprogram som spenner 
fra kurs i annonsesalg og markedsføring til lay-out. 
tidsskriftproduksjon og fagpressejournalistikk. 

Fagpressens Reklamasjonsnemnd ble nedsatt ved 
årsskiftet 77-78, med representanter fra Den Norske 
Fagpresses Forening, Autoriserte Reklamebyråers 
Forening og Norske Annonsørers Forening. 
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Fremtiden - hvorda n vil den se ut? 
1 den nærmeste fremtid synes konjunktursituasjo

nen noe usikker. En del av fagpressen er kanskje 
mere avhengig av konjunkturene enn andre. Det 
gjelder fagblad med målgrupper i konkurranseutsat-
te næringer og i næringer hvor investeringslysten kan 
variere. På den annen side viser annonsestatistikke-
ne at slike nedgangstider som den vi opplevde under 
oljekrisen ikke nødvendigvis behøver å slå så sterkt 
ut. Men de vil rarnrne enkelte fagblader sterkere enn 
andre, både fordi leverandøren skjønner at man må 
annonsere i nedgangstider for å overleve på sikt og 
det ser ut til at nedgangen kompenseres delvis av den 
private konsumannonsering oå kapitalvarer. Her vi
ser annonsørene en større interesse for fagpressen ut 
fra erkjennelsen av at ingeniører og andre fagfolk 
kjøper bil, båt etc. Om dette er interessant for de 
o.ikelte fagblad må hver og en avgjøre, men trenden 
er tydelig. 

Fagbladene er også blitt flinkere til å informere 
byråer og annonsører og har satset på bedre utdan-
nede mediafolk. Fagbladene er altså blitt mere øko
nomisk bevisste og klar over sin egen verd som an-
nonseorganer. Derved er markedsføringsfunksjonen 
blitt ofret mere oppmerksomhet og krav til relevante 
opplysninger øker. 

De useriøse får det vanskeligere 
Et ikke opplagskontrollen fagblad vil få store van-

skeligheter med å seige annonseplass i de nærmeste 
årene, etterhvert som kvalitetskravene til fagpressen 

øker også hos annonsørene. En kjent byråmann sa 
engang at ikke opplagskontrollerte fagblad burde ik
ke finnes på medialisten til en seriøs annonsør eller 
byrå. Jeg tror han har mye rett og vi skal vel alle 
glede oss over at fremtiden vil bringe et ryddigere og 
mere seriøst fagbladtilbud, først og fremst eksponert 
ved de blader som er medlem av Den Norske Fag
presses Forening og som må oppfylle visse kvali
tetskrav for å bli medlem. 

Dette er kravene som DNFF-fagbladene har stilt 
til seg seiv: 
• Opplagskontrollen av Norsk Mediakontroll. 
• Med i Fagpressens Reklamasjonsnemnd. 
• Følge avgjørelser i faglig-etisk utvalg. 
• Følge Fagpressens tekstreklameregler. 
• Følge Fagpressens Red-iktørplakal. 

- Jeg er f terkt fristet til å kalle dette for « Fagpres
sens Va••:fakta», sierdirektørOle-Jakob Schjerven, 
som til •'•::': har et sterkt ønskf;: At de forskjellige 
statsetr' c i *g statens inforrpa»jonstjeneste nå vil be
gynne;'' '.-i ;'.'e fagpressen som det informasjonsverk
tøy de»'; •. . . sin statlige annonsering, og ikke se på 
den statlig; innonsering som indirekte pressestøtte. 
Det norske folk bør ha krav på at deres skattepenger 
blir brukt på en fornuftig måte. Den type mediavalg 
staten foretar idag ved så og si ensidig å bruke dags-
pressen, tyder på at den har mye å lære om media-
valg og bruk av fagpressen. Man må tenke informa-
sjonseffekt overfor målgruppe-annonsering. det har 
næringslivet for lengst forstått, men tydeligvis ikke 
staten. Et kurs for endel statsansatte ved Fagpres
sens Kurssenter hadde nok ikke vært av veien. • 

Den som har ressurser og erfaring 
får også krevende oppdrag. 

„ —™^ BLD HL» 
? <& BH 

INSTRUMENTER OG 
VENTILER STYRER 
PROSESSEN I VERDENS 
STORSTE SODAKJEL 
Prosjekt «Storå 72» i Skutskjær, Sverige er en av de mest 
moderne cellulosefabrikker i Europa. I fabrikken inngår 
verdens største sodakjel, som har en kapasitet på 1.9001 
tørrsubstans pr. døgn. 
Denne sodakjel er bare en del av det imponerande 
anlegg hvor SAAB-SCANIA Nordarmaturdivisjonen har vært 
hovedleverandør av armatur, instrumenter og regulerings-
utstyr. Leveransen omfatter bl.a.: 

- 2.100 instrumenter, hvorav 500 elektriske 
regulatorer 

- 500 reguleringsventiler 
- ca. 7.000 håndmanøvrerte ventiler 
- medvirkning ved igangkjøring og opplæring 

A/S NORDARMATUR, Stortingsgt. 12, OSL01. 
Tlf. (02) 3310 80. Tilhører SAAB-SCANIA gruppen. 



Miljøene vi virker i 

Det var de vitenskapelige og tekniske foreninger som 
skapte de første fagtidsskrifter. Kommunikasjon mei 
lom medlemmene er et av de viktigste formål en for-
ening har, og ennå idag -flere hundre år etteråt de første 
tidsskrifter ble skapt - er tidsskriftet det mest sentrale 
hjelpemiddel. 
Ingeniørforlaget bistår disse tekniske fagmiljøer med 
kommunikasjonsoppgavene: 

Den Polytekniske forening 
inkl. foreningens grupper av PF: 
Norsk Atomenergiforening 
Norsk Bcrgindustriforening 
Norsk Forening for Teknisk Informasjon 
Norsk Korrosjonsteknisk Forening 
Norsk Metallurgisk Selskap, Oslo avdeling 
Norsk Operasjonsanalyseforening 
Norsk VVS Teknisk Forening 
Oslo avdeling av Norsk Forening for Bolig- og 
Byplanlegging 
PF's Gruppe for Bedriftsledelse 
PF's Eksportgruppe 
PF's Nasjonaløkonomiske Gruppe 
PF's Oljegruppe 
PF's Gruppe for Personaladministrasjon og 
Organisasjon 
PF's Giippe for Samferdsel 
PF's Seniorgruppe 

Mekaniske Verksteders Landsforening 
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO 
Norges Rasjonaliseringsforening 
Norsk Elektroteknisk Forening 
Norsk Kjemisk Selskap 
Norsk Metallurgisk Selskap 
Norske Elektrisitetsverkers Forening 

Norske Sivilingeniørers Forening 
inkl. de 3 landsomfattende avdelinger: 
Bergingeniørenes avdeling 
Jernbaneingeniørenes avdeling 
Vegingeniørenes avdeling 
samt NIF's tilknyttede foreninger: 
Foreningen Prosjektstyring 
Norges Karttekniske Forbund 
Norsk Asfaltforening 
Norsk Betongforening 
Norsk Forening for Automatisering 
Norsk Fjrening for bekjempelse av Luft-
forurc.sn inger 
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 
Norsk forening for Industriens Patentingeni-
ører 
Norsk forening for Varslings- og Alarmteknikk 
Norsk forening for Vedlikehold 
Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund 
Norsk Kjøleteknisk Forening 
Skandinavisk Verdianalyseforening -
avdeling Vest 
Skipsteknisk Forbund 
Standard iseringsforeningen 
Trafikkteknisk Forening 

Rådgivende Ingeniørers Forening 
Selskapet for Lyskultur 
VVS Informasjon Norge 
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Vi ønsker Ingeniørforlaget tillykke med 10-årsjubileet 

Også vi er interessert i at vå
re kunder får informasjon 
som er aktuell og korrekt, 
og mener å kunne øke kvali
teten på vår informasjons-
service ved at våre forbin-
delser kun får tilsendt in
formasjon som er av inter
esse for de forskjellige 
yrkes-/arbeidsgrupperinger. 
Derved unngås irritasjon 
over tilsendt uaktuelt stoff. 

Er De med på vår nye data-
programmerte adresseliste 
og dermed mottar den 
nyeste informasjonen f ra 
mange av verdens ledende 
i nstru mentleverandører? 
Hvis ikke ber vi Dem krysse 
av for de produkter som 
interesserer og De vil 
automatisk motta aktuell 
informasjon uten kostnad. 
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Fra Polyteknisk Tidsskrift 
til Teknisk Ukeblad 

TU inne i sitt 124. år 

Teknisk Ukeblad går nu i sitt 124. år. TU 
er såiedes Norges eldste og Nordens 
nest eldste tekniske tidsskrift. 
Vi bor ve! egentlig vente ennu etl år før 
vi slår på den helt store jubileumstrom-
men for TU, men et lite tilbakeblikk i for
bindelse med IFAS-jublleet får stå som 
et vorspiel til 125-årsfeiringen. 

Den Polytekniske Forening startet i I954medlems-
tidsskriftet Polyteknisk Tidsskrift. Et utmerket ar
beid ble nedlagt gjennom årene i dette blad av en 
rekke fremtredende ingeniører og arkitekter, ikke 
minst av bladets grunnlegger. Anion Rosing. 

De fleste ingeniører og arkitekter var medlemmer 
av P.F. og abonnerte derfor på Polyteknisk Tids
skrift. I 1974 etablerte ingeniørene og arkitektene sin 
egen forening, Den Norske Ingeniør-og Arkitektfo-
rening(N.I.A.F), ogi I877besluttetdeiineforer.ingå 
utgi sitt eget tidsskrift, «Den Norske Ingeniør- og 
Arkitektforenings organ». 

Bladet utviklet seg raskt under lede I se av den før
ste redaktør, Peter Blix, som også var N.I.A.F.s 
første formann. Han utførte et fremragende arbeid 
som redaktør, ydet seiv delvis økonomisk støtte og 
skapte bladet en plattform som man i senere tider har 
bygget videre på. Bladet fikk efter søknad et statsbi
drag på kr 1000,- for året 1880-81. 

Den senere redaktør Thv. Holmboe sier i N.I.F.s 
50-årsberetning: «Når man gjennomser de første år-
ganger av organet, får man et sterkt inntrykk av den 
interesse og iver hvormed dets redaktører gikk løs på 
oppgaven. Men samtidig vidner bladets innhold og 
omfang om de snevre skranker som forholdene i vårt 
land stillet for fagpublikasjoner av denne art. Van-
skelighetene ved å utvikle et fagblad med en'så sterkt 
begrenset lesekrets var sikkert ennu større dengang 
enn nu. De relativt store omkostninger ved trykning 
og utgi velse av publikasjoner i så små opplag som det 
her dreiet seg om, voldte nok organets utgivere be-
kymringer. Forholdene var heller ikke tilrettelagt for 
en annonsevirksomhet som kunne bære økonomien 
frem.» 

P.F. bidro sterkt til gjennom Polyteknisk Tids
skrift å vekke interesse for teknikk og teknisk viten-

skap. Det er allikevel naturlig å se tilbake på oppret-
telsen av N.I.A.F.s organ i I878 som det tidspunkt 
da teknikkens representanter trådte frem for offent-
ligheten med en målbevisst faglig pressevirksomhet. 

PF og N.I.A.F.-samarbeide fra 1883 
Imidlertid besluttet P.F. og N.I.A.F. fra 1883 å gå 

sammen om å utgi to fagtidsskrifter: Teknisk Uge-
blad, en fortsettelse av Polyteknisk Tidsskrift som 
utkom hver uke, og Norsk Teknisk Tidsskrift, med 6 
hefter i året. Oppgåvene ble fordelt slik at Norsk 
Teknisk Tidsskrift bragte fagtekniske artikler, ofte 
av teoretisk art, og referater fra utenlandske tidss
krifter. Teknisk Ugeblads oppgave var å bringe tek
nisk nyhetsstoff, teknisk-økonomiske meddelelser 
m.m. og gi en mer generell orientering om den tekni
ske utvikling. 

I 1894 ble ingeniøren J. Dietrichson ansatt som 
redaktør for begge tidsskrifter i hovedstilling, og det
te år betegner derfor et vendepunkt i bladenes histo
rie. Redaktøren kunne nå også vie den rent journali
stiske side av bladvirksomheten større oppmerk-
somhet. 



Arne Solem var redaktør i Teknisk Ukeblad Ira 1938 tit 1964, 
unntatt en periode under krigen. 

Fusjon og konsolidering 
De dårlige tider i 90-årene gjorde det umulig å 

opprettholde to tidsskrifter. Samling av stoffet i ett 
blad representerte mindre trykningsutgifter, og 
Norsk Teknisk Tidsskrift ble derfor inndratt ved ut
gangen av 1897. Teknisk Ugeblad fortsatte i utvidet 
skikkelse, fremdeles i de to foreningers regi. 

I 1906 ble fellesskapet mellom N.I.A.F. og P.F. 
oppløst. Det spøkte en stund for samarbeidet om 
Teknisk Ugeblad, men det endte med forsoning. 
Bladets u^ivelse skulle fortsette ved de to fore-
ninger med eget kontor og egen forretningsfører, fra 
1. januar 1907. 

Teknisk Ukeblads utvikling gikk litt opp og ned i 
tiden som fulgte. Etter den 2. verdenskrig - i Arne 
Solems redaktørtid - fikk bladet stadig bedre øko
nomi. 

11968 - ved etableringen av Ingeniørforlaget - ble 
Teknisk Ukeblad fusjonert med Norges Ingeniøror
ganisasjon - NITO's tidsskrift Teknikk. 

«- Teknisk Ugeblad skal ikke dekke 
spesielle faginteresser» 

Når det gjelder den redaksjonelle linje i Teknisk 
Ugeblad, skriver redaktør Thv. Holmboe i 50-
årsberetningen fra 1924: «Teknisk Ugeblads re
daktør har ofte fått høre at bladet har vært «kjede
lig» . Denne oppfatning bunner vel i forskjellige for
hold, men et viktig moment er efter min erfaring at 
den enkelte leser ikke finner tilstrekkelig meget stoff 
fra sitt eget fagområde til at bladet kan interessere 
ham. Efter min mening skyldes dette en feilaktig 
oppfatning av bladets oppgave. Den overveiende del 
av stoffet i et polyteknisk tidsskrift må ifølge sakens 
natur ligge på andre tekniske feiter enn lesernes eget. 

Og Teknisk Ugeblad har her sin viktigste oppgave, 
nemlig å være et bindeledd mellom de forskjellige 
faggrupper i teknikken og å gi den enkelte ingeniør en | 
oversikt over utviklingen innen de andre faggrener. | 
Spesialiseringen er visstnok nødvendig for ingeni
øren, men han må under cnhver omstcndighei erver-*_ 
ve den ved lesning av den spesielle faglitteratur i 
tekniske bøker og de store spesialtidsskrifter. Et 
alminnelig overblikk over hva der foregår innen den 
tekniske verden i sin helhet er i dag ut vilsomt av verd 
for ham ved siden herav.» 

Sjefredaktør Magne Lein, som sitter ved roret i 
TU nå, ville sannsynligvis ha kommet på god talefot 
med tidligere kollega Holmboe. På lederplass skrev 
Lein følgende i september 1976: «Vekten legges nu 
på de økonomiske og samfunnsmessige konsekven-
ser av bruken av avansert teknologi -altsåen under
strekning av de sosiotekniske sider. Denne redak
sjonelle nyorientering har som siktepunkt å fjerne de 
tradisjonelle kommunikasjonsbarrierer mellom fag-
disiplinene, og mellom teknologene og samfunnet 
forøvrig. 

Samarbeidet mellom ingeniør med ulik 
utdannelses- og praksisbakgrunn vil derved bedres, 
og man vil bedre det øvrige samfunns forståelse av 
ingeniørenes arbeidssituasjon. 

Rent teknisk/faglig skal TU bidra til å etablere en 
vitenplattform som er tilpasset vårt eget lands aktivi
tet innen forskning, industri og næringsliv. Denne 
informasjon skal være av tverrfaglig karakter, skre 
vet av spesialisten for ikke-spesialisten. Det tek
nisk/faglige stoff vil dermed også bidra til å fjerne 
barrierene mellom fagdisiplinene.» • 



Vi gratulerar 
en ovanligt 
stark 
10-åring! 
Vi gratulerar er på Ingeniørforlaget 
i Norge, till ert 10-årsjubileum. 
Och vi gratulerar er till att vara en 
ovanligt stark 10-åring i forlags 
världen. 

Vi tackar er för det fina samarbetet 
under de 10 åren, och hoppas att det 
skall fortsätta. 

Lycka till I 

ingenjörsförlagetab 
i Sverige 



Maskin - 10 år 

«Maskin, Tidsskrift for maskin- og verkstedtek-
nikk» ble startet i 1968. 

Tidsskriftet eies av Norske Sivilingeniørers Fore-
ning. Den Polytekniske Forening, Norges Ingeni
ørorganisasjon - NITO og Mekaniske Verksteders 
Landsforening. 

Maskin henvender seg til de maskin-, skips- og 
produksjonstekniske miljøer i eierforeningene og er 
faglig organ for Skipsteknisk Forbund. 

Tidsskriftets formål er å gi orientering om tekniske 
og industrielle emner innen sine fagområder og om 
de bedrifter, institusjoner og personer som utgjør 
miljøene. 

Maskins første redaktør var sivilingeniør Nils Chr. 
Tømmeraas. I første nummer av Maskin, som kom 
ut I. februar 1968, skrev redaktøren i sin leder blanl 
annet: 

«Nettopp den generelle faglige orientering innen 
fagområdet sett som helhet (og for den saks skyld 
den mer oversiktsbetonete kjennskap til nabofagom-
råder som f.eks. elektro og metallurgi) blir 8tter 
hvert minst like viktig for fagspesialisten som spesi-
alviten innen hans eget snevre felt. Årsaken til dette 
ligger i den overordentlige raske tekniske utvikling 
som gjør at hver enkelt ingeniør bare kan beherske 
en meget liten del av et fagområde inngående og 
derfor vanligvis er tvunget til å løse sine arbeidsopp
gåver i samarbeide med andre spesialister. Avgjø
rande for samarbeidet mellom spesialister er at de 
har såpass omfattende kunnskaper om hverandres 
fagområder at de kan utnytte hverandres spesial-
kunnskaper. 

Kan dette tidsskriftet bidra til å holde norske ma
skiningeniøren løpende orientert om den alminnelige 
utvikling på fagområdet innenlands og utenlands og 
derved øke den enkelte ingeniørs muligheter til å 
trekke nytte av spesialviten hos sine kolleger i og 
utenfor landet, da har tidsskriftet etter mitt skjønn 
virkelig en oppgave.» 

I Maskin nr 1, 1969, kunne redaktøren ønske le-
serne av tidsskriftet Rasjonalisering velkommen til 
Maskin Produksjon, et navn som skulle markere at 
bladets målsetting også omfattet produksjonsspørs-
mål som driftsteknikk, rasjonalisering, kvalitetskon
troll og intern transport og lager. 

Norsk Rasjonaliseringsfbrening hadde utgitt Ra
sjonalisering i en årrekke, og bladets redaktør var 
sivilingeniør Kaare Marstein. 

Senere samme år ble MTM-selskapets medlem
mer ønsket velkommen som lesere av Maskin. 
MTM-selskapets meddelelser var titiiigere blitt 
trykket i Rasjonalisering. 

Sommeren 1970 forlot redaktør Tømireraas Ma
skin og gikk tilbüce til store oppgåver i industrien. 

Sjefredaktør Knut Endresen overtok som ansvars-
havende redaktør og ingeniør Martin Eidsvig 
fungerte som redaktør til årsskiftet, da ingeniør Si
gurd M. Hartmann gikk inn som redaktør. Fra 1973 
var han ansvarshavende. 

Redaktør Hartmann sluttet våren 1973, og etter at 
sivilingeniør Knut F. Samset hadde vært redaktør i 
en kortere periode overtok sivilingeniør Anton Vel
lesen som ansvarshavende redaktør høsten 1973. 

Ved utgangen av 1975 opphørte avtalen med Nor
ges Rasjonaliseringsforbund, og fra 1976 er Teknisk 
Ukeblad hovedorgan for Forbundet. 

Maskin har hatt en jevn vekst i de 10 år bladet har 
virket. Det kommer nå ut med 12 nummer pr år og 
opplaget ligger på ca 10000. 

I tillegg til de tradisjonelle fag er hydraulikk og 
pneumatikk blitt sterkt representert i bladets spalter. 

Datamaskinteknikken vil nok også prege bladet 
sterkere i tiden som kommer. • 



Morgendagens 
sylinder 

fPedar 

de blir mer takknemlig for 
bremsetrykket enn hastigheten. 
Maksimale stempelhastigheter er 4 m/sek., men det er oftest 
vanskeligere å bremse opp lasten enn å aksellerere den -
derfor har Martonair bremsetrykk på 40 bar i sin nye CETOP-
sylinder. Sylinderserie SM/13 000 har rustfri stempelstang 
som standard og flytende sylinderrør garanterer at det ikke 
oppstår interne brytninger: 

Martonair 
Danmarksgl. 37, Oslo 6, Telefon 02/688953 
Josefinegt. 10. 3250 LARVIK, Telefon 034/86160 
Kirkegt. 38, 6000 ÅLESUND. Telefon 071/24 126 

SPIRALTRAPP 

PEDAL «INTERIOR» 
— en elegant løsning når hus 
og forretningers bruksmulig-
heter skal utvides — f.eks. ved 
tilknytning til kjeller, peisestue 
eller loft. Leveres med trinn og 
repos av stålplater, eventuelt 
med belegg av vinyl, nålefilt 
eller annet teppebelegg. Leve
res også med ekeparkett. 

PEDAL «EKSTERIØR» 
— en utvendig, plassbespa-
rende trapp til bygg og anlegg, 
den brukes også innendørs i 
industri, lager og kontor. Le
veres med trinn og repos av 
gitterrister elfer rifleplate. 

PEDAL 
SPIRALTRAPPER 
kan leveres i alle nøyder, og i 
trinnbredder fra 600 til 1500 
mm i sprang på 50 mm. 

PEDAL SPIRALTRAPPER 
selges direkte fra: 

Peder nihaug as 
Postboks 9, Roa, Oslo 7 

Tlf. (02) 24 78 90, Telex 11571 N 

Vil du vite mer om PEDAL 
SPIRALTRAPPER? 
Kontakt oss, eller send inn 
kupongen påført nuvn og adr. 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 



Det er MßfMßl tegnerc 
når presisjonskravet er vjmpntlig 

Ptnttts «hovadsarla». 
Trykkblyanter med 4 mm langt larlngsrar tor 
Pentel-miner 10,3 - 0,5 - 0,7 og 0,9 mm. 

PENTELs presls)onsblyanter har framføringsmekanlsme av 
massing, spis« og ferlngarar av spesialstål. 

PtfsMs UknlKarsllde 
med skyvbart føringsrør for 0,3 og 0,5 
mm miner. 

PENTELs miner har størst bruddsikkerhet: Et patentert syntetisk bindemiddel er smettet sammen med 
grafitten til en langfaset homogen masse. 

Reproduksjon: PENTELs minar ar tilsatt en syntetisk gassot og er kopleringatette som tusj. 

Teknisk tegning: Strekbredden er uforanderlig. Streken er konturren. 

PENTELs kvailtatakrav ar Internasjonalt prlsbalannat. 

Demlng-prisen i 1976 bla tildelt PENTEL som dan farata fabrikk I verden der skrivematerlell fremstllles. 

PENTEL leverar prasislonsblyantar for llnjabraddane 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,7 og 0,9 mm fordelt ps 27 modeller j 

Du kan trygt sette en gullknapp på PENTEL - for PENTEL ar bedra - så enkelt er det. 

Ba om PENTEL-lnformuJon hos din bok- og papirhandel. 
Enalmportar Georg A. Torp A/S, Prlnsansot 2, Oslo 1 

TII. 02—42 43 77 / 41 00 S3 
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Livskraftig 90-åring 

Den 28. mars 1888 utkom Norsk Tekgraf-tidende 
med sitt første nummer, et åttesiders hefte. Bak det
te tiltaket sto Jens J. Anderssen og redaktør H.H. 
Berg-Jæger som redigerte tidsskriftet i hele 37 år. 
Gjennom tidene har tidsskriftet skiftet navn en rekke 
ganger, og navneskiftene gjenspeiler i grove trekk 
utviklingen innen elektroteknikken. Til å begynne 
med var det organ for telegrafetaten, for på dette 
tidspunkt var det innen elektroteknikken bare tele
grafen som var nådd til et stadium av praktisk betyd-
ning og omfang i Norge. 

Alt i 1895 var telefonteknikken nådd så langt i 
utvikling og praktisk anvendelse at tidsskriftet så seg 
tjent med å endre navnet til Telefon- og Telegraf-
Tidende, med undertittel Populært elektrisk Tids
skrift. Fremdeies er altså svakstrøm hovedsaken, 
men med et stenk av elektroteknikk forøvrig. Etter 
den raske utbygging av elektrisitetsverker i slutten 
av forrige århundre ble tittelen endret helt igjen til 
Elektroteknisk Tidsskrift, med undertittel Telefon-
og Telegraf-Tidende. Et tiår senere fors vinner denne 
undertittel og erstattes av Elektroteknikk og maski
nindustri. I 1921 ble også denne tittel sløyfet, og 
bladet ble hetende Elektroteknisk Tidsskrift - eller 
populært ETT - helt frem til danneisen av Ingeniør
forlaget tø i 1968. 

Ved redaktør Berg-Jægers død i 1925 overtok 
Norske Elektrisitetsverkers Forening tidsskriftet og 
lot sitt eget organ «Meddelelser fra NEVF» gå inn. 
Det ble stiftet et aksjeselskap hvor aksjonærene var 
Norske Elektrisitetsverkers Forening og Norsk 
Elektroteknisk Forening. Disse foreningene eier 
fremdeles tidsskriftet. Men utgivelsen ble i 1968 
overla« til Ingeniørforlaget tø, og navnet ble forkor-
tet til Elektro da tidsskriftet ble innlemmet i forlagets 
såkalte 5-bladsplan. Foruten å være organ for eierfo-
reningene, er Elektro idag også organ for Norsk 
Forening for Industriel] Elektroteknikk, Norsk 
Forening for Automatisering, Selskapet for Lyskultur 
og elektromiljøene i Norske Sivilingeniørers Fore
ning, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Poly
teknisk Forening. 

Skulle man koste på segen undertittel til tidsskrif
tet idag, måtte det være Polyelektroteknisk tidsskrift, 
ettersom målet er å dekke hele det enorme fagfeltet 
som elektroteknikken etterhvert har utviklet seg til. 

Idag fremstår Elektro som et av de ledende po-
lyelektrotekniske tidsskriftene i Norden. For tiden 
er opplaget 12 500, en økning på 2500 på vel tre år. I 

det samme tidsrom har omsetningen av annonser 
øket i kroner med rundt 100 prosent. Elektro ut
kommer med 22 nummer per år. 

Elektro er bemannet med en re Jaktør og en redak
sjonssekretær. Foruten disse er en rekke eksperter 
knyttet til bladet på freelance-basis. Disse «ksperte-
ne vurderer den enorme mengde teknisk nyhetsstoff 
som kommer inn og bearbeider dette slik at leserne 
bare blir presentert de virkelige nyhetene. Dette har 
bidra« sterkt til tidsskriftets solide posisjon. Forøv
rig overvåkes tidsskriftet av et redaksjonsråd som 
oppnevnes av eierforeningene. Rådet tar opp spørs
mål både av faglig og økonomisk karakter. 

Utviklingen av elektroteknikken har vært stor i de 
90 årene Elektro har eksistert, de siste tiårene helt 
enorm. Det har satt sitt preg på tidsskriftet. Blant 
annet har redaksjonen de senere årene begynt å fore
ta en forsiktig journalistisk bearbeidelse av fagstoffet 
for å gjøre det tilgjengelig for lesergrupper ut over de 
rene eksperter innen en sektor. Til å begynne med 
var nok dette uvant for leserne, men den store til
strømmingen av nye abonnenter kan tyde på at 
tidsskriftet har vunnet på det. 

Det har alltid vært den tekniske og til en viss grad 
samfunnsmessige utvikling som har styrt utviklingen 
av Elektro. Vi har tro på at dette også vil skje i 
fremtiden slik at Hlektro forblir et tidsskrift som 
lever med sin tid. 

Ansvarlig redaktør for Elektro er James Steen-
sæth • 



Kjemi - 65 år 

Kjemi - Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metal
lurgi er organ for Norsk Kjemisk Selskap, kjemi-
ingeniører tilsluttet NIF og NITO, NIF Bergingeni-
ørenes avdeling, Norsk Bergindustriforening, grup
pe av PF og Norsk Metallurgisk Selskap, tilsluttet 
PF. Tidsskriftet eies av Norsk Kjemisk Selskap, 
Norske Sivilingeniørers Forening og Den Polytekni
ske Forening. 

Tidsskriftets formål er å gi faglig orientering om 
tekniske, industrielle og vitenskapelige emner og å 
virke som et bindeledd mellom personer og bedrifter 
på tidsskriftets fagområde. 

Det er et meget omfattende faglig område som 
dekkes av tidsskriftet og innholdet blir derfor i stor 
grad polykjemisk. Det finnes faktisk mange ting som 
er felles for f.eks. klinisk kjemi og malmoppredning: 
kjemiske reaksjoner, kjemiske prosesser og kjemisk 
analyse er av vesentlig betydning i begge tilfeller. 
Kjemiske reaksjoner er også basis for industriell ak
tivitet. Relativt sett er denne «kjemiske» andelen 
større i Norge enn i de fleste land, og godt over 
halvparten av norsk industris produksjonsverdi er 
basert på kjemiske reaksjoner. 

Også innen undervisning og forskning er kjemien 
grunnlaget for en vesentlig del av aktiviteten. De 
kjemiske, metallurgiske og bergtekniske avdelinger 
ved universiteter, høyskoler og tekniske skoler står 
meget sterkt. 

På enkelte andre områder, f.eks. innen sykehus-
sektoren og undervisningen i den videregående sko
le, er kjemien inne i en kraftig ekspansjonsperiode. 

Alene I Norge 
Kjemi er det eneste norske tidsskrift som faglig når 

frem til de kjemiske mi(jøer. Markeds- og med-
iaundersøkelser viser at de fleste norske kjemikere 
leser tidsskriftet regelmessig. Kjemi hadde siste år 
den relativt største økning i sidetall blant fagtidss
kriftene. 

Kjemi er det eneste tidsskrift i Norge som publi
serte en originalartikkel som gav forfatteren en No
belpris: I 1969 fikk Odd Hassel prisen i kjemi for 
«Cykloheksanproblemet», en artikkel på IVi side fra 
1943. 

Det var bergverkene som skapte det første indu
strielle grunnlag i Norge. Derfor er det heller ikke så 
rart at tidsskriftet startet som Tidsskrift for Bergve

sen. Dette skjedde i 1913 med Teknisk Ukeblad som 
utgiver. Teknisk Ukeblads redaktør var hovedre-
daktør og hadde en fagredaktør som medhjelper. 

Men nettopp i perioden omkring århundreskiftet 
hadde kjemisk industri fått det avgjørende oppsving. 
Fossekrafter! hadde skapt mulighelene, nå var det 
bygd opp nye industrianlegg i første rekke i nærheten 
av kraftkildene. Det varte derfor ikke lenge før 
Tidsskrift for Kjemi og Bergvesen. Dette navnet ble 
kom i 1916. 

Men miljøet var lite, så det varte ikke lenge før 
man fant at det lønte seg å samarbeide: 11921 beslut-
tet man å slå tidsskriftene sammen under navnet: 
Tidsskrift for Kjemi og Bergvesen. Dette navnet ble 
beholdt frem til 1941. Da kom Tidsskrift for kjemi, 
bergvesen og metallurgi. Man hadde da i et års tid 
bragt metallurgisk stoff efter avtale med Norsk Me
tallurgisk Selskap. Tidsskrift for kjemi, bergvesen og 
metallurgi er fortsatt tidsskriftets offisielle navn, 
seiv om det vanligvis bare omtales som Kjemi. 

Anvarlig redaktør for Kjemi er Nils H. Lundberg 
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Tillykke 
Ingeniørforlaget ønskes tillykke med de 10 år. 
Med venlig hilsen 
ingeniøren 
Danmarks store tekniske ugeblad Hl teknisk forlag a-s 

Skelbækgade4 
DK-1717 København V 
Telf. 009-45-1-216801 



Plan og Bygg 
- 25 år som 
uavhengig fagblad 

PLAN OG BYGG (lidi. BYGG) kan i år 
feire 25 års jubileum som fagorgan for 
bygge- og anleggsbransjen. Denne sek
tor av næringslivet omfatter en rekke 
forskjellige fagområder som er meget 
sterkt spesialiserte. Seiv innen de 
samme fagområder finnes det utøvere 
med helt ulike funksjoner, som f.eks. en
treprenøren prosjekterende og leve
randøren Denne oppsplittingen av-
speiles I bransjens fagblader, som i det 
alt vesentligste er talerør for deler av 
bransjen. PLAN OG BYGG derimot re
presenterer ikke noen partsinteresser i 
dette bildet- bladet har alltid vært uav
hengig til alle sider. 

BYGG utkom med sitt første nummer ijanuar 1953 
med undertittelen «organ for husbygging». Dette ble 
av redaksjonen definert som «boligbygging, indu
stribygg, lagerbygg, landbruksbygg etc». Bladet tok 
fra første stund sikte på å dekke leserønsker fra 
planleggende og utførende side, forskning og det 
offentlige. 

Denne redaksjonelle linje ble fulgt helt frem til 
utgangen av 1963. Da ble bladet «tidsskift for bygg 
og anlegg». 

- Årsaken til at vi har valgt å utvide vårt fagområ
de i retning av anleggsteknikk (heri også inkludert 
såkalte ingeniørbyggverk som broer, kaier osv.) er 
den nære forbindelse mellom byggevirksomhet og 
anleggs virksomhet. Materialer, metoder og utstyr er 
som regel meget nær identiske. De samme entrepre-
nører driver på begge områder, likesom prosjekte
ringsarbeidet utføres av de samme rådgivende inge-
niører. De to fagområder har derfor i teknisk betyd-
ning så mye til felles at de vanskelig kan behandles 
isolert, het det i redaksjonens begrunnelse. 

Få dette grunnlag fant BYGG sin linje. I første 
rekke konsentrerte bladet seg om byggteknisk pro
sjektering og materialvalg. 

I slutten av 1974 fikk bladet nytt navn og tildels ny 
kurs. PLAN OG BYGG sikter mot å være et allsidig 
blad for planlegging og utbygging, med hovedvekt på 
bygg og anlegg. Stofjfvalget er som tidligere de tekni

ske, økonomiske og administrative sider ved bygge-
og anleggsvirksomhct. Men for å nå frem til bredere 
lesergrupper med de enkelte artikler, blir stoffet be
handlet på en noe annen måte enn før. 1 form betyr 
dette større vekt på intervjuer. reportasjer og me-
ningsytringer, og mindre vekt på rent tekniske fagar-
tikler. Samtidig stilles det krav til tekniske fagarti-
kler at de skal ha et perspektiv som interesserer 
utover en fagelite. 

I'LAN OG BYGG er idag et teknisk fagblad for 
bygg, anlegg og kommunalteknikk, hvor fagstoff og 
reportasjer som knytter seg til faglige forhold utgjør 
en helhet. Det har tatt tid å finne en form som uav
hengig fagtidsskrift innen denne bransjen som er så 
sterkt oppsplittet og samtidig så sterkt i offentlighe-
tens søkelys. For å bli i bedre stand til å bringe 
løpende informasjon til de mange forskjellige fagmil-
jøer i bransjen, vil tidsskriftet i tiden framover bl.a. 
satse mer på fagspalter, redigert av ulike fagspesiali-
ster. 

Ansvarlig redaktør for PLAN OG BYGG er Mag
ne Henningsen. • 



De nyeste bladene 

Norsk Oljerevy er Ingeniørforlagets nyeste blad. 
Det startet i 1975. Årsaken til at vi startet et blad på 
oljesektoren var at forlaget har som policy å dekke 
alle de viktigste industrigrener i landet. Det var 
åpenbart at produksjon og foredling av olje og gass 
ville utvikle seg til storindustri både til sjøs og til 
lands. En annen grunn var at de oljeblader som alle
rede eksisterte var utenlandsrettede og engelsksprå
klige. Ingeniørforlaget følte at det var et behov for et 
blad som orienterte norske teknologer på norsk og 
som betraktet oljevirksomheten fra en norsk sam
funnsmessig synsvinkel. 

Norsk Oljerevy når ut til leverandører og produ-
senter av utstyrtil offshore-virksomheten. Tidsskrif
tet dekker også servicebransjen, rederiene, rådgive-
re og konsulenter innen teknologi og finansiering, 
forsknings- og undervisningsinstitusjoner m.v. 

Norsk Oljerevy eies av Norske Sivilingeniørers 
Forening, Den Polytekniske Forening og Norges In
geniørorganisasjon-NITO. Tidsskriftet er organ for 
oljegruppen i Den Polytekniske Forening, og har iflg. 
Norsk Mediakontroll 1977 et opplag på 4662 (+ mes-
seeksemplarer). Av disse distribueres 3876 eks. i 
Norge, og Norsk Oljerevy er således det største olje-
tidsskrift på det norsk marked. 

Ansvarlig redaktør er John Lager. 

Våre Veger er Norges eneste veitidsskrift, og 
hovedorgan for Vegingeniørenes avdeling av NIF. 
Våre Veger er videre organ for medlemmer av eier-
foreningene, Trafikkteknisk Forening og Asfalten-
treprenørenes Forening. 

Våre Veger eies av Norske Sivilingeniørers Fore
ning, Den Polytekniske Forening og Norges Ingeni
ørorganisasjon - NITO. 

Foruten å nå ut til medlemmene av de ovennevnle 
foreninger, henvender Våre Veger seg til ansatte i 
Statens Vegvesen samt planleggere og brukere innen 
det norske veitekniske miljø. Tidsskriftet har stor 
spredning innen de tekniske etater i kommuner og 
fylker. 

Bladet tar sikte på å bidra til å styrke kontakten 
mellom de veitekniske miljøer på den ene side og på 
den annen side offentlige organer og publikum. 

Våre Veger er nå i sin femte årgang. Bladet har 
nært samarbeid med Opplysningsrådet for biltrafik 
ken og trafikkfaglige organisasjoner. 

Ansvarlig redaktør er Leif Løhren. 
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Vår f rem lid — og din 
En ny norsk industri er i gang. 
Foredling av gass fra Nordsjøen skal gi oss plast. Vi skal produsere 
Polypropylen, polyetylen PEL og polyetylen PEH med en rekke 
forskjellige produktegenskaper. Vi kan forsyne deg med det materialet 
som er best egnet for ditt formål. 
Vi satser på den mest avanserte prosessteknologi, på kontinuerlig 
produktutvikling, på utstrakt teknisk kundeservice og på et nært 

FOfiEtÆCE «A 

samarbeid med våre lisensgivere om utvikling 
og forskningsoppgaver. 
Vi satser på deg som er vår kunde. 
Produksjonsanleggene våre i Bamble, Telema 
eies av I. S. Norpolefin som består av 
Norsk Hydro, Saga Petrokjemi og Statoil 
med Saga Petrokjemi som operatør. 

Petrokjemi a.s.&co. 
Operatør for 1.5. Norpolel 

3915 SAGA • Tlf. 036-76 300 - Tlx. 17058 nopo n 
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utføres 400 000 produksjonstimer avl 
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Petrokjemisk industri 
En basisindustri tilpasset norske 
forhold 
Av direktør Johan Lothe 
Saga Petrokjemi 

For 10 årsiden lå Norges oljerlkdommer 
fortsatt godt skjult 3000 meter under 
Nordsjøens havbunn. Landets tradisjo
nelle basls-lndustrl, ire- og kraftfored-
lende industri, hadde bare begrensede 
vekstmullgheter. - Idag, knappe 8 år 
etter at Ekofisk-feltet ble påvist, er den 
første norsk-produserte etylen et fak
tum i Bamble. Innen årsskiftet vil både 
polypropylen-anlegget og vlnylklorid-
anlegget være under oppstarting. Der-
ved er et solid grunnlag lagt for videre 
utbygging av ny Industri I Norge basert 
på egne petroleums-ressurser. 

Norges tradisjonelle industrigrener, tre- og kraft-
foredlende industri var i stor grad grunnlaget for de 
bedrede og trygge levevilkår som ble etablert i de 
første 20 år etter krigen. Mot slutten av 60-årene ble 
det imidlertid klart at disse basisindustrier bare had
de små vekstmullgheter, og det ble antatt at bedrifte
ne ville møte vanskeligheter utovei i 70-årene. Man 
begynte å stille spørsmålet om denne generasjon vil
le gi sine barn i arv et fattigere Norge med usikre 
arbeidsforhold. Boring etter olje på den norske 
kontinentai-sokkel i Nordsjøen var påbegynt i 1965. 
Resultatene de første årene var nedslående: 30 tørre 
hull. 

Seiv om Norge den gang ble karakterisert som et 
land uten petrokjemisk industri hadde vi likevel flere 
virksomheter med nær tilknytning til petrokjemien. 

To industrigrener - plastbearbeidende industri og 

Petrokjemianleggene I Bamble. I forgrunnen ligger Sagas polyolefinanlegg på Rønningen. I bakgrunnen Norsk Hydros anlegg: 
crackeren på Tråk, vinylklorid- og kloralkalianleggene på Rafnes. 



Det første polyoletinanlegget som kommer i drift skal produsere Polypropylen. Vi ser rørgaten som fører etylen og propylen tra 
crackeren tit venstre på bildet, prosessanlegget i midten og sitobatteriet for ferdig plast til høyre. 

ferrolegeringsindustrien - fikk hver på sin måte en 
særskilt betydning for den senere etablering av pe
trokjemisk industri i Bamble. Norsk plastindustri 
var alt en stor avtager av petrokjemiske produkler og 
representerte en ønsket industristruktur ved sin 
spredning utover distriktene i det hele land. - Lan
dets avanserte ferrolegeringsindustri hadde interna
sjonal erfaring i å operere know-how-basert storin
dustri, et særtrekk som også kjennetegnet petrokje
misk industri. 

Planleggingsårene 1970-74 
Ekofisk-funnet i desember 1969 ga med ett en ny 

dimensjon for industri-virksomhet i Norge. Vakne 
industriledere og Industridepartementet innså at vi 
her hadde fått råstoffgrunnlag for etablering av ny 
basis-industri, som kunne supplere landets stagne-
rende basis-industri. 

Det fulgte noen travle planleggingsår. 
Utfordringen ble umiddelbart tatt opp av Norsk 

Hydro og av en gruppe ledende norske industribe
drifter som senere, i I973, dannet Saga Petrokjemi. 
Industrien foretok inngående markedsundersøkel-
ser, forhandlet med utenlandske bedrifter om pro-
sesslisens, og planla produksjonsanleggene i detalj. 

Våtgass eller NGL-utvalget. nedsatt av Industri
departementet i april 1972, fremla i løpet av året 
forslag til opsjonsavtale mellom den norske stat og 
Phillips-gruppen om levering av våtgass til en norsk 
petrokjemisk industri. 

Oppbygging av en internasjonalt konkurransedyk
tig petrokjemisk industri ville kreve et nært og inte
grert samarbeid innen norsk industri. Utnyttelse av 
våtgassen gjaldt dessuten videreforedling av en na
sjonal ressurs. Det ble derfor i 1973-74 -e t t e r tilrå
ding av Industridepartementet - inngått samar-
beidstavtaler mellom Norsk Nydro, Saga Petrokjemi 
og Statoil om reising av petrokjemisk industri: 

Cracker 
Kiere: Norsk Hydro 

Statoil 
Saga Petrokjemi 

-51% (operatør) 
- 33% 
- 16% 

Polyotiefinanlegfi 
Eiere: Saga Petrokjemi - 33 1/3% (operatør) 

Norsk Hydro - 33 1/3% 
Statoil - 33 1/3% 

14. juni 1974 vedtok Stortinget ul sta
tens opsjonsavtale med Phillips-gruppen 
om levering av våtgass skulle overdras til 
de tre samarbeidende selskaper, og al an
leggene skulle føres opp i Bamble. Dagen 
etter ble den første salven på industriom
rådet i Bamble avfyrt. 

Qrenlaiid 
ldag - vel 3 år etter Stortingets votering kan man 

trygt fastslå at det var en lykkelig beslutning for alle 
berørte parter at petrokjemianleggene ble lagt til 
Bamble kommune. 



Grenland var et stagnerende industriområde rundt 
70-tallet og opplevde en nedtrapping i arbeidsstokk 
og en nettoutflytting av innbyggere. Etablering av 
den petrokjemiske industri kom således i en periode 
hvor arbeidsmarkedet var slapt. 

Petrokjemiutbyggingen i Bamble har sterkt bi-
dradd til at Grenland-regionen, i motsetning til 
mange andre distrikter i landet, i de siste årene har 
hatt full beskjeftigelse i bygge- og anleggsbransjen og 
i verkstedindustrien. Takket være et nært og kon
struktivt samarbeide mellom petrokjemibedriftene 
og de lokale myndigheter har anleggsperioden gått 
forbausende problemfritt. 

Det hersker opprinnelig en viss frykt for at 
Bamble-anleggene skulle «tappe» de eksisterende 
virksomheter i Grenland for arbeidskraft. Dette har 
ifølge Telemark Industriforening kun skjedd i be
skjeden utstrekning og oppveies mange ganger av de 
oppdrag som er tilfalt det lokale næringsliv. 

Når petrokjemi-anleggene er fullt utbygget i be-
gynnelsen av 1979 vil de direkte ha tilført ca. 1100 
nye arbeidsplasser i Grenlandsområdet. I tillegg 
kommer positive ringvirkninger for varehandel, og 
ved at det skapes over 1000 nye arbeidsplasser 
hovedsakelig i sosialsektor, skolevesen og helsetje-
neste. 

Norske leveranser 
- Utbyggingen i Bamble har også hatt positive 

virkninger for landet utenom Grenland-regionen. En 
betydelig del av den totale kontraktmasse er gått til 
norsk industri og norske leverandører. 

Tidsplanen for anleggene ble fastsatt av myndig-
lietene for å få en best mulig spredning av innsatsen 
og leveransene, og Saga Petrokjemi kom sist ut i 
dette opplegget. 

Dette førte til at bestillingene for polyolefinanleg-
gene måtte plasseres på et tidspunkt da det norske 
næringsliv hadde behov for flere oppgåver. Norske 
leveranser ble derved spesielt store til polyolefinan-
leggene. Dessuten har man fra Saga Petrokjemi's 
side brukt norske leverandører til montasjearbeider 
av betydelig kompleksitet, således har det lokale 
verksted Trosvik fått montasjearbeider på rørsiden. 

For detaljprosjektering og montasje av selve pro-
sessanleggene måtte det benyttes internasjonale 
kontraktører med ekspertise på dette området. Men 
de utenlandske kontraktører ble pålagt at de aktivt 
skulle gå inn for en norsk involvering i disse anlegg, 
og fra norsk side har man nøye overvaket at denne 
forpliktelse ble oppfylt. 

Resultatet er blitt en høyere grad av norsk delta-
gelse enn man turde håpe under planleggingen. Det 
er slått fast at norsk industri har kompetanse og 
omstillingsevne til å kunne påta seg slike oppgåver 
på et nytt felt - og at den også kan være konkurran
sedyktig når forholdene blir lagt til rette for norske 
anbud. 

Rene og konkurransedyktige anlegg 
De prosesser som benyttes for anleggene er de 

mest avanserte man kan få idag, og kjøpes på lisens 
fra anerkjente internasjonale selskaper. Ved valg av 
lisens ble det lagt vekt på: - rene prosesser, som 
tilfredsstiller de stramme norske miljøkrav, - pro
duksjonskostnader, på linje med de laveste i europa, 
-og de beste produkter tilpasset markedskravene i 
Norden. Etter inngående vurdering av tilgjengelige 
prosesser i Europa, USA og Japan endte man opp 
med amerikansk teknologi. 

Bamble-anlegget er det første i Norge med konse
sjonskrav om støy. Deterikke mange virksomheter i 
dette land som i den grad tilfredsstiller dagens krav 
til ytre og indre miljø og sikkerhet. 

Den sentrale enhet i Bamble-komplekset på Raf-
nes er etylencrackeren. Cracker-produktene, 
hovedsaklig etylen og propylen, blir i flere 
nedstrøms-anlegg videreforedlet til VCM, polypro-
pylen og polyetylener. Crackeren er enestående i 
Europa ved at den som råstoff benytter (NGL) me
tan og propan i mengdeforholdet 1:4. Crackeranlegg 
i Europa -hvor NGL hittil ikke har vært tilgjengelig -
er basert på nafta. 

NGL byr på klare fordeler som cracker-råstoff; 
færre uønskede biprodukter, enklere anlegg med la
vere anleggs-kostnader. Det er vel riktig å hevde at 
NGL var en nødvendig forutsetning for Bamble-
anleggene. 

For øyeblikket har Europa tilstrekkelig nafta. Der 
er imidlertid stor usikkerhet om tilgjengelighet og 
pris på nafta i fremtiden. 

Internasjonal markedsføring 
Petrokjemiske anlegg er kjennetegnet ved store 

produksjonsenheter, og kapasiteten til Bamble-
anleggene overstiger naturlig nok det nasjonale for
bruk. Vi er derfor avhengig av et stort eksportmar-
ked. Dette er ikke en uvanlig situasjon for et lite land 
som Norge, og landet har lange og gode tradisjoner 
innen internasjonalt salg av produkter fra trefored
ling og elektrometallurgisk industri. 

Salgsproduktene utad fra Bamble blir VCM, et 
halvfabrikat, samt polypropylen og polyetylen som 
er plastråstoffer. 

VCM er et standardisert, enhetlig produkt, som 
ikke krever know-how-preget salg. Av anleggets ka
pasitet går 300 000 tonn til Norsk Hydro på Herøya. 
Resten vil bli skipet til europeeiske kunder. 

Markedsføring av polyetylen og polypropylen, rå-
stoffer for plastindustrien, er av en annen karakter. 
Hver av disse består av en serie varianter hvor det er 
en rekke spesielle egenskaper som er avgjørende for 
kunden. Det dreier seg om teknisk, know-how-
preget markedsføring, hvor kunden tradisjonelt assi-
steres både ved valg av variant og ved innkjøring i 
fabrikkene. % 
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PAPIRVALG ER IKKE LETT 
- og skal heller ikke være det! 
For de fleste av Deres trykksaker finnes det flere 
alternative papirkvaliteter som - hver på sin måte -
kan gi Deres budskap et tiltalende utseende og 
danrie en naturlig ramme om dets innhold. 

Vi har 70 års erfaring i papirbransjen og har i 
denne tiden lært oss å ta hensyn til våre kunders 
ulike behov og ønsker. 

Skal De ha papir - det være seg til kopiering, 
kontoroffset eller større trykkoppdrag - prøv oss. 

VI KAN PAPIR. 
190&-1978 

70 års erfaring å nøste av 

3fedrik<Wmsr2es% 
Shptr en yros 

Tollbugt. 25 - Boks 264 - Oslo 1. Tlf. sentralbord 42 06 90 

INFA 
l-K 

Innvendig 6-kt.skruer 
Fasthetsklasser 8.8 og 12.9 

M3 - M24 
Sylinder-, Sehk-
og Panskruer 
Gjengestifter 

efter DIN 

INFA SCHRAUBEN GMBH 
Vest-Tyskland 

Spesialskruer 
efter tegning 

Repr. 

CLAUS BUGGE A.S. - OSLO 
tlf. 41.25.73 - 41.46.92 - Telex 11894. 



En årstonnasje på totalt 200 000 tonn polyolefiner 
kan ikke over natten selges inn på markedet. I 1975 
tok man derfor fatt på gradvis innsalg i Norge av de 
mest aktuelle varianter av polyetylen PEL og Poly
propylen. I begynnelsen av 1976 ble salget utvidet til 
Sverige og Danmark. Måneds-salget nådde 1 mill. 
kr. høsten 1976. 

Situasjonen hasten 77 
Idag, 8 år etter Ekofisk-funnet og 3 år etter Stor

tingets votering over petrokjemi-anleggene, er 
Bamble-anleggene en realitet: Det er oppført anlegg 
for nærmere 4 milliarder kroner, den første norsk
produserte etylen forelå i september 1977, anleggene 
for VCM og polypropylen vil være under oppstarting 
ved årsskiftet, egne salgskontorer for polyolefinene 
er i operasjon i Sverige, Danmark, England og inn
slag av polyetylen og polypropylen er desuten i full 
gang i Vest-Tyskland. 

Man kan konstatere at en meget stram timeplan for 
oppbygging av de petrokjemiske bedrifter i Bamble 
er holdt. Bare på ett område - som er utenfor de 
norske bedrifters ko.itroll - ligger man etter timepla
nen. Det er helt klart at NGL-råvarer som Phillips 
skal levere fra Teesside, ikke vil foreligge i løpet av 
1977. 

Det var en stor oppgave Norsk Hydro, Statoil og 
Saga Petrokjemi tok fatt på i 1974. Bamble-
komplekset er klart det hittil største industriprosjekt 
i Norge. Det arbeid som er utført og de resultater 

man hittil har nådd på dette nye området vitner om 
norsk industri's omstillingsevne og samarbeidsvilje. 

Foredler norske råstoffer 
Det er i tråd med de beste norske industri-

tradisjoner om å utnytte egne råvare-ressurser i 
basis-industrien at vi har tatt fatt på utbygging av 
petroleumsbasert industri. Petroleum fra Ekofisk er 
grunnlaget ikke bare for Bamble-anleggene, men og
så for Dyno's metanol-anlegg i Nederland og Sydva-
ranger's anlegg for jernsvamp i Emden. 

Den erfaring som norsk industri derved vinner i 
bygging og drift av teknisk kompliserte anlegg, og i 
teknisk, know-how-preget markedsføring på det in
ternasjonale plan vil være et utmerket fundament for 
nye oppgåver innen petrokjemien. 

Vi kan vel idag fastslå som overveiende sannsynlig 
at Norge vil gå videre med petrokjemiske engasje
ment. Denne industrigren synes å tilfredsstille de 
krav som stilles fra de forskjelligste hold til fortsatt 
industri-virksomhet. Moderne petrokjemi er ren. 
Det dreier seg her om avanserte, interessante ar-
beidsplasser tilpasset det høye utdannelsesnivå i 
landet. Petrokjemien er riktignok kapital-krevende, 
men samtidig er den tilpasset vårt høye lønnsnivå. 

Norge trenger petrokjemien som ny basisindustri, 
men våre to tradisjonelle basis-industrier, trefored
ling og elektrometallurgisk industri, vil fortsatt være 
viktige grunnpillarer i norsk industri. • 

Ferdigproduktene fra Bamble er råstoffer for den plastbearbeldende industri. Disse råstoffene leveres i svært mange kvaiiteter, og 
samtidig ter kundene en mengde kunnen med på kjøpet. Blant annet har Sagaet meget stort anvendelsesteknisk laboratorium hvor 
råstoffene prøves i forsk/elllg apparatur av noenlunde samme slag som man finner ute i bedriftene. 



Ute av øye, 



jte av sinn? 
Nå er de siste BP-skjoldene 
borte fra bensinstasjoner og 
kysttankanlegg. Vår virksomhet 
er ikke så iøynefallende lenger. 
Men med industri, skipsfart og 
næringsliv forøvrig fortsetter vi 
vårt samarbeide med leveranser 
og råd om rasjonell bruk av 
høyraffinerte produkter. 
Som vi har gjort i over et halvt 
århundre. 

Og vi vil fortsette med det -
i stadig økende grad. En spesiali
sering om produkter som de 
fleste grener av vårt næringsliv 
trenger. 
Likeledes en bevisst utbygging 
av vårt serviceapparat og 
ekspertise. 

Kanskje ute av øye, men ikke 
ute av s i n n . . . . 

Vår virksomhet omfatter: 

Kjemikalien 
Råstoffer og løsningsmidler for 
maling, lakk, plast, gummi og 
kjemisk-teknisk industri, blant 
andre. 

Rense- og avfettingsvaeskerfor 
mekanisk og elektronisk industri 
og renseribransjen. 

Vaskemidler 
Vaskemidler for alle grener av 
næringslivet, ikke minst for dem 
som har storvask som yrke. 

Smøremidler 
Motor-, gear- og hydraulikkoljer 
for transport, anleggsvirksomhet 
og landbruk. 

Smøreoljer og fett for alt som 
beveger seg i industrien. 

Skjæreoljer for sponfraskillende 

bearbeiding. 

Slippoljer for betongstøping. 

Andre spesialoljer og emulsjoner. 
Miljøvern 
Oljelenser og skimmere for bruk 
i både apen sjø og trange 
havner. 

Kjemikalier for oppløsning 
av oljerester på vannflaten og i 
strandbeltet. 

Shipping 
Fra mer enn 300 havner verden 
over leverer vi det handelsflåten 
trenger av drivstoff og 
smøremidler. 

Vi satser på en høy leverings-
service, fra lagre ved våre 
avdelingskontorer. Ta kontakt 
med et av dem. 

Hoved kontor: 
Arbiens gate 11 
Postboks 2580 - Solli, Oslo 2 
Tlf.: (02) 11 51 30 

Avdelingskontorer: 
Østlandet: 
1464 Fagerstrand, 
Tlf.: (02) 919500 

Arendal: 
Trollnes, 4815 Saltrød 
Tlf.: (041) 25916 

Stavanger: 
Tankanlegget Lura, 
4300 Sandnes 
Tlf.: (045) 76111 

Bergen: 
Laksevågneset. Postboks 14 
5031 Laksevåg. Tlf.: (05) 26 32 00 

Trondheim: 
Bynesveien, Fagerviken 
Postboks 3514, 7001 Trondheim 
Tlf.: (075) 20640 

Ordrekontorer: 

Kristiansund: 
Atlanten Elektro A/S, Storkaia 6, 
6500 Kr.sund N. Tlf. (073) 71333. 

Ålesund: 
Norship A/S, Prestebrygga, 
6000 Alesund.Tlf. (071) 25254. 

BPNorgea.s (jj? 
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finansiering 
Leasing 

Utleie av maskiner, produksjonsutstyr. EDB-anlegg osv. LEFACs akkumulerte investeringer 
i leasingutstyr er ca. kr. 300.000.000. 

Factoring 
Kjøp av kundefordringer kombinert med en omfattende administrativ service. 

Vår årlige omsetning er her ca. kr. 750.000.000. 

Begrepet totalfinansiering har fått en økende betydning for de fleste bedriftsledere. Bank- og egenfinansiering 
komplettert med spesialfinansiering i form av leasing og factoring gir ofte en optimal finansiering, 

LEFAC er landets største kombinerte leasing- og factoring-selskap med en forvaltningskapital 
på over ca. kr. 300.000.000. Vi driver en landsomfattende virksomhet med hovedkontor i Oslo. 

Blant våre kunder finner vi en rekke av landets større og ledende bedrifter. 

LEFAC har en solid kapitalmessig bakgrunn. 

Dersom De ønsker å vite mer om vårt selskap og våre finanäieringstilbud. står vi gjerne til tjeneste. 

lefac 
Norsk Leasing & Factoring A/S 
Oscarsgt. 30. Oslo 3. Telefon (02) 4 6 1 9 25 

Strørrmre 
SIVILINGENIØR ELLIOT STRØMME AS 

RÅDGIVENDE INGENIØRER M.R.I.F. 

OSLO — HAMAR — STAVANGER 

I BAMBLE 
har vi deltatt i 
prosjeKteringen av: 

• veier 
• vann og avløp 
• betongkonstruksjonar 
• tomtearbeider 
• kaier 
• øvrig byggeteknisk 

virksomhet 

for den petrokjemiske 
industri i forbindelse 
med etylen-, klor-, 
VCM- og polyolefin-
fabrikkene. 

— LILLEHAMMER 



På lange ben i Nordsjøen 

Av adm. direktør Egil Abrahamsen 
Det norske Veritas 

Meget er skjedd på offshore-frohten i 
løpet av de seneste 10 år. De første olje-
boringer på norsk sektor startet i 1965 
og ca 70 hull ble boret før man fant de 
første spor som kunne gl håp om driv
verdige oljefunn, For ca 10 år siden ut
talte en hollandsk oljeekspert: «Jeg 
vedder på at jeg kan drikke all den olje 
som kan finnes og tas opp fra Nordsjø-
ens bunn». Et veddemål som ble tapt, 
javel, men det setter Innsatsviljen og 
det betydelige risikomoment I et klart og 
skarpt lys. Full honnør bør gis de sel
skaper og de personer som tross de 
mange tilbakeslag alllkevel Ikke ga opp 
håpet og kampen. 

Gjennombruddet på norsk sektor kom 
med Ekoflskfunnet og med installe-
ringen av Ekoflsktanken i 1973. I dag 
gror der rene plattformbyer opp i Nord
sjøen på begge sider av den norsk-
britlske sektorlinje. «Ekoflsk-byen» og 
«Frigg - Norges vestligste by» er allere
de blitt dagligdagse begreper, som 
snart kanskje vil bli fulgt av «Statfjord -
djen norske by med flest verdensrekor-
dér»? 

Uiiordrlnger.A har vært store og mange. 
Alllkevel står vi bare på terskelen til 
denne Norges nye Industrielle æra. Ut
fordringane og oppgåvene må tas opp 
og bearbeides med fantasi cg grundlg-
het - det er en utvikling hvor alle rislki 
må styres og analyseres og hvor ordet 
«tilfeldighet» må bannlyses. Vi må 
fremme og ta vare på dynamikken og 
den enestående tilpassingsevne som 
norsk offshore-industri har vist i de 
seneste år. Disse egenskaper I bedrif
tene, samt deres Ingeniører og øvrlge 
medarbeldere er vårt mest verdifulle ak
tivum i vår innsats for å fravrlste norsk 
kontinentalsokkel dena energlrlkdom-
mer. 

Til alle tider har nordmenn satt spor etter seg i 
Nordsjøen. Ved slutten av siste istid og omkring den 
eldre stenalder kan store deler av Nordsjøen ha vært 
et delvis tørrlagt og sumpet område, kanskje med 
landfast forbindelse mellom England og Danmark og 
med betydelig r'mdre nautisk avstand til den norske 
kyst enn i dag. Ltette kan muligens også ha væit av 
betydning for den første innvandring og bosetting 
langs den norske kyststripen med mulighet for at de 
første nordboere bokstavelig talt kan ha ferdes og 
drevet fangst ute i selve Nordsjøen. 

I dag kan man finne spredte spor fra en slik epoke 
gjennom tilfeldige boreprøver og funn som følge av 
dagens trål- d(> bffshoreaktiviteter, hvor den gamle 
Nordsjømyr brukes som arbeidsfundament. 

Senere, gjennom vikingetiden, satte nordmenn 
igjen spor etter seg, på godt og vondt, i alle land rundt 
Nordsjøen. Datidens teknologiske nyskapninger var 
lang-skip og langårer, tekniske innretninger som mot 
datidens bakgrunn kan måle seg med nåtidens lang
beinte plattformer med hensyn til pionerånd ot dri-
stighet. 

I historisk tid har nordmenn alltid opplevd Nord
sjøen som en mektig og lunefull nabo, gavmild på fisk 
og matressurser, men også streng og krevende for de 
fiskere og sjøfolk som i sitt levebrød gjennom århun-
drene har mattet mestre denne uberegnelige herre. I 
dette spente kjærlighetsforhold mellom Nordsjøen 
og nordmenn har sistnevnte med den forbedrede 
teknologi fått stadig bedre kort på hånden. I dag 
bygges plattformer og rigger som er beregnet på drift 
gjennom 20-30 år og som er konstruert for å tale 
Nordsjøen midt imot under de verste bølgeforhold 
som med største sannsynlighet kan forekomme med 
returperioder på 100 år. 

Bunn-faste plattformer 

Installerte plattformer 
Ekøfisk-tanken, Ekofisk l, var norsk industris før

ste hovedoppgave i forbindelse med bygging av faste 
Nordsjø-plattformer. Ikke bare var dette den første, 
faste plattformkonstruksjon på norsk sokkel, 
Ekofisk-tanken betød kanskje først og fremst et 
gjennombrudd for armert betong som et bestandig og 
lett formbart konstruksjonsmateriale, velegne! til å ^ -



motstå Nordsjøens krav og kontinentalsokkelens 
mihøbetingelser generelt. 

Pionerene bak byggingen av Ekofisk-tanken var to 
store og velrenommerte norske en veprenører: % 
Høyer-Ellefsen, og Ingeniør F. Sehner y s- Selve 
konstruksjonen er utviklet av det franske firma C.G. 
Doris. Byggingen fant sted i Hillevågen i Stavanger 
og mye verdifull erfaring og innsikt ble høstet, noe 
som dannet grunnlag for Nonvegian Contractor's 
senere suksess med bygging av Condeep-
plattformene. Installeringen av plattformen på 
Ekofisk-feltet fant sted i juni 1973, hvor man etter 
dengang verdens største slep plasserte konstruksjo
nen med en presisjon på ± 16 m. Senere er rekorder 
av dette slag blitt forbedret flere ganger, noe som har 
betydd mye for norske plattformbyggeres gjennom
slagskraft på markedet. 

Tekniske data for Ekofisk-tankan: 
Lagrjngsvolum 
Design bolgehoyde 
Vanndybde 
Betongvolum 
Tverrmål ved bunnen 
Byggherre 

1 mil l , fat (160 000 m ' I 
24 m 

70 m 
90 000 m a 

92 m 
Pnillips Petroleum Co. Norway 

Det kan også nevnes at Norwegian Contractors 
bygget Doris-plattformen Frigg CDP 1 i sin dokk på 
Åndalsnes. Denne ble installert i 1975 som en bore
plattform for naturgass. 

Condeep-plattformene 
I perioden 1974-1977 ble i alt 5 betongplattformer 

av typen Condeep konstruert, bygget og installert, 
de 3 første (Beryl A, Brent B og Brent D) på britisk 
sokkel og 2 (Frigg TCP 2, Statfjord A) på norsk 
sokkel. Plattformen ble utviklet og introdusert i 1972 
av overingeniør Olav Mo, dengang ansatt i AA 
Høyer-Ellefsen som sammen med Ing. F. Selmer ^s 
og Ing. Thor Furuholmen Vs dannet arbeidsfelles
skapet «Norwegian Contractors», med ansvar for 

konstruksjon og bygging i samarbeid med konsulent 
firmaet Dr. techn. Olav Olsen. Akergruppen var og 
så med i «Condeep Group» med ansvar for totalleve 
ransen, dvs. inklusive ståldekk og utstyr m.v. Nor 
wegian Contractors (NC) er i dag blitt omdannet til e 
eget firma, som eies av de tre nevnte moderselska. 
per. 

Etter all sannsynlighet vil firmaet også få kontrak 
på levering av en Condeep-type plattform nr 6 (Stat 
fjord B), som skal installeres på Statfjordfeltet om c; 
2 år. 

Condeep-plattformene er i motsetning til Doris 
tankene av typen «Bunnseksjon og tårn», hvoi 
bunnseksjonen bygges opp av et antall sirkulærsy 
lindriske betongceller med kulekalotter som tak ot, 
evt. også bunn. Anfallet celler kan varieres opp ellei 
ned, men alle til nå har hatt 19 celler. Vanlig ytre 
diameter er 20 m pr celle, og cellehøyden har variert 
området ca 35-70 m. Cellene i caissonen brukes ti 
oljelagring og ballastering med vann og sand (i bun 
nen av cellene). Anfallet av betongtårn kan variere; 
etter vanndyp og plattformens størrelse. De 5 
Condeep-plattformer som til nå er blitt installert, hai 

3 tårn, men et av utkastene til Statfjod B har f.eks. < 
tårn p.g.a. dekkets størrelse. 

I det hele tatt er konstruksjonen ganske fleksibel 
og kan tilpasses en rekke spesielle formål. 

Den gjennomførte sirkulær-sylindriske geometri 
(på tåmene også delvis konisk) har gjort konstruk
sjonen spesielt velegnet for glideforskaling. Produk
sjonen er blitt gjennomført med stor regularitet og 
jevn kvalitet bl.a. på grunn av dette. 

Alternative plattform-typer 
Ved siden av betongplattformene av typen DORIS 

OG CONDEEP fikk den britiske konstruksjon SEA 
TANK også betydelig suksess med 3 kontrakter, for 
feitene Frigg CDP1, Brent C og Cormorant A (britisk 
sektor). Den britiske/hollandske konstruksjonAN-
DOC fikk en kontrakt, for feltet Dunlin A. Dessuten 

Tabell 1. Tekniske data for Condeep-plattformene 

Felt Formål Opera
tør 

Instal
lert 

Bolge-
hoyde 
1100 år) 

Vann
dyp 

Ca. be
tong
volum 
[cm' I 

Diam. 
ved 
bunn 

Lagrings-
volum 
(mill. fat) 

Beryl A (UK) Boring, 
produk
sjon, 
lagring 

Mobil 1975 29,5 m 120 m 55000 100 m 0,9 

Brent B (UK) » Shell 1975 30,5 m 140 m 65000 100 m 1.0 

Brent D I U K I )> Shell 1976 30,5 m 140 m 65000 100 m 1.0 

Frigg TCP2 IM) Behand
ling, 
kompre
sjon 

Elf 1977 29,0 m 105 m 50000 100m 

Statfjord A (IM) Boring, 
produk
sjon, 
lagring 

Mobil 1977 30,5 m 146 m 88000 110m 1.3 

Statfjord B INI » Mobil - 30,5 m 1 4 4 m - - -



Alt på ett sted ett ansvar 
Trykkreguleringsventiler 
forhydraulanlegg 

VI har erfaring med Produktene I egne ai 
legg - Spar o i * gjeme 111 råd» nør d 
glelder hydraulikk. 

SERVI HYDRAUISYLINDRE 
Dobbellvirkenfle slanda-d syiind<e 'or 
arbcidstrykkenp i " K ?i>0 bar 
og diamelre "iO 200 nim 

Oabbeltwikende sornaisr'ind'e -or 
arbeidsl rykkene f 5 3?0 Oar 
og diametre 220 500 mm 

VI ei rJorge» sterste bed ritt I melldm- og 
heylrykkshydrsullkk og deler g|eme våre 
kurwBkaper og erti ringer med indre. 

Sylindre i standardiserte slaglengder pa lager! 

Vi prosjekterer 
vi leverer og 
installerer -
ETT ANSVAR 

Forbruksartiklerog reserve
deler for hydraulaiilegg 

F; 

f— - v j ' 

SERVI TKYKKAKKUMULATORER 
Kapasitet i ?b - 5* "ie> 
Arbeidstrykk 3000 og 5000 psi 
Temperaluromraäet-18 - >8?C 
TillredSStiHer daqcns kr 3 v lii tekntki 

»W 

% CYLIODERSERVICE 
BOK 1023 • 7001 Trondheim - Tel (0751 31560 - Tete* 55 17' Serv, N 

Avdeling Oslo Eric Mogensonsvei 3B - Tel (02)158881 • Oslo 5 • Lmderu 



Modet/ av Frigg-fellet. Fra venste sees Flammetårn. TP1 Sea Tank (betongplattform) DP2 Boreplattform (jacket struktur). CP Bolig-
Plattform (jacket struktur}. TCP2 Condeep (betongplattform) og CDP1 Doris (betongplattform! 
(Fra brosjyre utgitt av Elf Aquitaine) 

fikk Doris-Howard ytterligere to kontrakter på 
Doris-plattformene Frigg IP og Ninian A. 

1 tillegg tii disse plattformtyper ble det i årene 
særlig fra 1973 utviklet en rekke alternative typer, fra 
konsepter til betydelige gjennomarbeidede 
konstruksjons-forslag. Såvel utenlandske som nor
ske plattformer er representert, her vil vi nøye oss 
med å nevne et par med helt (eller betydelig) norsk 
innslag. 

Selmer Tripods 

Ingeniør F. Selmer Vs har i tiden etter den første 
offshore-kontrakt med Ekofisk-tanken arbeidet med 
utvikling av egne plattformtyper. «Selmer Tripod»-
familien består av 4 forskjellige hovedtyper, alle ut
viklet i samarbeid med norske firmaer og institusjo
nen Plattformene kan tilpasses forskjellige formål i 
vanndyp opp til ca 300 m. 

De nederste, skråttstilte sylindriske betongbein på 
Tripod 300 er også planlagt utført med glideforska
ling. Dette representerer en hy teknikk for skrå 
presisjonsglid, som er utviklet av Ing. F. Selmer •%• 
For å bevise at en slik arbeidsoperasjon kan utføres 

tilfredsstillende i større målestokk, gjennomførte 
firmaet en vellykke! prøvestøping av en modell i 1:4 
(diameters m, høyde 24 m, skrå vinkel ca 13°) i juni 
1975. 

Subtank 

Plattformtypen Subtank er utviklet av siv.ing. Si
gurd Heien (patent i 1971) i samarbeid med Berntsen 
& Boe A/4og *4 Fred. Olsen, og senere videreutviklet 
av Subtank Offshore Constructions. Rettighetene 
ble såvidt vites overdradd til det svenske Gränges-
konsernet i 1976. 

Plattformen er nærmest av hybrid type, med be-
tongsylindre for lagring etc. nederst og stål-tårn for 
dekk montert på og over disse. Prinsippkonstruksjo-
nen er utviklet for et vanndyp på ca 150 m. 

Condeep Monotower 

Plattformen har som navnet sier, kun en sentral 
konisk/sylindrisk/konisk søyle mellom bunnseksjo-
nen og dekket. Hovedhensikten er først og fremst å 
redusere de hydrodynamiske bølgekrefter som har 



Delle er 
Teknisk Bureau as 

?r^: 

Teknisk Bureau A/S som startet sin virksomhet i 1893 er en del av 
Bergesen a.y.-konsernet. 
Teknisk Bureau har i dag 350 ansatte. 

Våre arbeidsområder innbefatter planlegging, tegning, konstruksjon, 
installasjon og komplettering av utstyr på land og ute på havet. 

T.B. tilbyr sin assistanse innen elektro (sterk- og svakstrøm) og VVS 
med rør- og kanal-installasjoner. Vi leverte utstyr og utførte en rekke 
installasjoner på Ekofisk-tanken og Condeep. Vi er leverandører av ut
styr, og utfører serviceoppdrag for en rekke firma innen oljesektoren. 
Vår Ships Stores-avdeling har i mange år levert materiell til Sig. Bergesen 
d.y. & Co. og en rekke andre rederier, t i l skip over hele verden. Vi vet 
hvor stor betydning rette leveranser t i l rett tid betyr. 

Skipsavdelingen har helt siden 1939 foretatt alle elektriske installasjoner 
på skip bygget på Rosenberg Verft. 

leknisk Bureau as 
Hillevågsvn. 24 - 4000 Stavanger - Telefon (045) 89500 - Telex 33017 

GIRAFFEN 
HYDRAULISK 
HØYARBEIDSPLATTFORM 
fra FOKKER, vest-Tyskland. 
• Arrjeioshøyde.9-12-13.5-

15 m. 
• Kapasitet: 300 kg. 
• Kan leveres med transporthjul 

og tilhengerfeste. 
• For utendørs såvel som 

innendørsbruk. 
• Alle aktuelle driftsspenninger. 

SALJ3-UTLEIE 

IMPORTØR: 

P.B. 6005. OSIO 6 J - » * ^ c f * 
Tlf 102)672501 Æfp 

JP é 

^ 



maksimal intensitet i området nærmest tidevannso-
nen. Caissonen (bunnseksjonen) er bygget opp på 
samme måte som den tradisjonelle Cnndeep, dvs. 
med sirkulærsylindriske celler med kulekalotter 
øverst, men cellulær bunnplate nederst. Avhengig av 
størrelsen, kan anfallet av celler variere mellom 7 og 
19, muligens opp til 24. 

Monotower kan tilpasses mange formål, f.eks. 
som: 
- mindre satellitt- eller hovedplattform for boring, 

produksjon og lagring 
- offshore lasteterminal (CONMOLT) for tankbåter 

opptil ISO000 t.dw. med lastemuligheter seiv un
der de mest ekstreme værforhold. Dertil kan 
CONMOLT benyttes som ekstra lagringsbuffer. 

Condeep LNG-plattform 

Denne Plattformen er en særlig Monotower utga
ve, som er spesielt innrettet på å lagre flytende na
turgass (LNG) ved kryogene temperaturer i bunn-
seksjonens celler. Selve LNG-tankene er tenkt ut-
formet som separate lagringsceller inne i hovedcel-
lene. Mellom lagrings- og yttercellene sirkuleres sjø
vann for å sikre mest mulig konstante og derved 
reduserte temperaturpåkjenninger for den bærende 
konstruksjon. Lagringstanken vil være innvendig 
isolert med et dertil egnet og fullverdig isolasjonssy-
stem. Under lagringstankene er rørledninger m.v. 
tenkt montert i cellulære hulrom. Det sylindriske 
tåm er dobbeltvegget: yttertårnet bærer dekket og 
innertårnet bærer lasteplattformen. Dette gir også 
ekstra sikkerhet i tilfelle kollisjoner og støt. 

Tekniske data forCandeep LNG-platt form: 
Antatl celler : Variabelt: inntil 19 eller 24 
Vanndyp : Ca. 120-150 m I kan tilpasses! 
Brutto diameter 
vedsjøbunnen : Avhenger av bunnforhold, f.eks. 140 m 

for en 19 cellers caisson og vanndyp 
120 m 

Systemet med spesielle lagringsceller av betong 
for LNG kan også tilpasses andre av Nü's konstruk-
sjoner, f.eks. den flytende betongplattformen CON-
PROD: 

Ståldekk på plattformer 
Dekkskonstruksjonene på de enkelte plattformer 

tilpasses spesielt ti] hver enkelt konstruksjon og 
formål. Der er forsåvidt ingen standardtyper av dekk 
som markedsføres av de enkelte verft, seiv om de 
enkelte leverandører av dekkkonstruksjoner og mo
deller har sine spesialiteter. 

Plassen tillater ingen detaljert beskrivelse her, 
men det må være klart at dekkskonstruksjonen på en 
moderne offshorekonstruksjon er et uhyre kompli
sert byggverk, som skal gi plass for omfattende pro-
sessutstyr for boring, produksjon og lasting av olje 
og gass, i enkelte tilfeller også utstyr for lagring og 

ballastering. I tillegg kommer kraftforsyning og til 
bringerfunksjoner for arbeidere og utstyr: helikop 
terdekk, kraner og verksteder. Plattformene utsty 
res med boligkvarter av høy standard med hensyn ti 
opphold og fellesaktiviteter. Kommunikasjons-
varslings- og redningssystemer må planlegges fo: 
rasjonell og sikker drift. 

Kort sagt: en offshore plattform er en kompakt oj 
høyeffektiv fabrikk, spekket med utstyr og teknisk« 
detaljer for nær sagt alle tenkelige formål, samtidij 
som der er strenge krav til dekkets strukturelle sik 
kerhet og kvalitet for å kunne motstå ekstreme vær 
forhold. 

Det er derfor ganske imponerende at norsk indu
stri på få år har klart å tilegne seg førsteklasse; 
know-how og renommé til å påta seg disse kompli
serte bygge- og utstyrsarbeidene på temmelig 
stramme tidsbetingelser. Seiv om listen over små og 
store norske pionerbedrifter egentlig burde være 
meget lang, la meg likevel nøye meg med å nevne et 
par av de mest fremtredende verftene, alle under 
Akergruppen: 

Tangen Verft A/s (Arendal), Stord Verft *£ og Aker 
Verdal A/s. Sa.rlig Stord Verft har tatt utrustningsar-
beider også for plattformer bygget i utlandet (for 
britisk sektor), i tillegg til oppgåvene på norsk sektor 
som summarisk er nevnt nedenfor, bl.a. dekkskon
struksjonene på AN DOC og SEA TAN K Cormorant 
A. 

Typer av dekk 

Generelt kan man dele inn de forskjellige dekk i tre 
hovedtyper med hensyn til konstruktiv oppbygging: 
a) Dekk med platebærere 
b) Dekk med kassedragere, dvs. med lukkede, sam

mensane profiler som hoved-elementer 
c) Dekk med fagverksbærere, sammensatt av rør el

ler valsede profiler 

Avhengig av installasjon og formål, skilles alterna
tivt mellom to typer dekk m.h.t. funksjon: 
(I) Integrerte dekk 
(II) Modul-dekk 

Ulempen med et integrert dekk er at muligheten 
for modifikasjoner er meget begrenset. Modul-
dekkene er følgelig dyrere, men til gjengjeld også 
mei fleksible med hensyn til bygging, installasjon og 
forandringer. 

Tabellen nedenfor gir dimensjoner og egenvekter 
for dekkene på noen av betongplattformene: 

Plattform Oimensjoner Areal Egenvekt Max. vekt 
(Felt) L x B x H ( m ) l m ' ) Itonn) (tonni 

Brent B 7 0 x 7 0 x 6 3 6 5 0 4 2 0 0 26000 
Beryl A 7 2 x 7 0 x 1 0 3 650 6 B00 32 000 
Statf jordA 86,x 83 x 10 5 000 8 000 50 000 
Cormorant A 82*x 70 x 6 3 600 5 700 30 000 

Tabell 2. Tekniske data for noen typiske dekk 



ING. H. ASMYHR A/S 

SKIVEBREMSER 
Flere og flere maskiner 
monteres nå med skive
bremser. Vi kan tilby 
flere ulike typer med 
bremsmoment opp til 
40000 Kpm. 

STALLAGERHUS 
Massive stållagerrtus tilpasset lagerfabrikantenes 
standardhus iflg. DIN NORMENE. Husene er laget i 
massivt stål og skaret utav et stykke SIS1312. 
MedlokkavstøpegodsSIS0125. Som standard har 
husene V-ring-tetning. 

Flenslagerhus i støpegodsSIS0125.Glidelagerhusi 
stål SIS1312inngårogivårt leveringsprogram. 

ING. H. ASMYHR A/S 
Postboks 114, 2001 Lillestrøm. Tlf. 714940-41 

ISOTOPTEKNIKK 
Institutt for atomenergi står t i l tjeneste med malinger og 
undersa kelser på oppdragsbasis og i samarbeid med kom
munar, bedrifter og faglige institusjoner. 
Aktuelle omrader: 
UTNYTTE LSE AV VANNRESSURSER 

• vannføringsmålinger 
• snømålinger fra f ly 
• gru nnvannsmål inger 

SPREDNING A V FORURENSNINGER 

• fra fyllingsplasser m.m. 
• fra avløpsnett, septiktankar m.m. 
• fra planlagte utslipp i resiptenter 
• fra tankskip 
• fra planlagte utslipp i luft 

RENSE- og AVLØPSSYSTEMER 

• effefctrvitetsmälinger av renseprosessar 
• infiltrasjortsmalinger i kommunale og industrielle av

løpsnett 
• lekkasjerrålingar 

MATEMATISKE MODELLER 
Institutt for atomenergi t i lbyr utvikling og implemente
ring av systemsimuleringsmodeller for metallurgisk kje
misk og petroleumsindustri, og for offentlige institusjoner. 

Virksomheten, som bygger pä avanserte numeriske tek-
nikker og bred erfaring innan matemalisk modellering og 
multivariabel prosesskontroll, har som mål å øke prosess-
innsikten, gi optimal prosessutforming og drif t hva angår 
kapasitet, material- og energiforbruk, samt redusere be
hovet for kostbare eksperimenter og gi reduserte for-
urensninger. 

Instituttet har omfattende erfaring med modeller innen: 

• Energisystemer • Elektrolyse 
• Petrol eumtieservoarer • Støping 
• Elaktriske reduksjonsovner • Ekstraksjon 

ANALYSESERVICE 
Institutt for atomenergi har et velutstyrt fysikalsk-kjemisk 
laboratorium med en moderne instrumentpark som bl.a. 
omfattar atomabsorpsjonsspektxometer, gammaspektro-
meter, kvantometer, massespektrometer, optisk emisjons-
spektrograf, røntgenspekt rome ter og diffraktometer, sveip-
mikroskop med mikrosonde og væskekromatograf. 

Vår analyseservice er vel utbygget for oppdrag fra berg
verks- og metallurgisk industri og industri t i lknyttet disse. 

Aktuelle områder: 

• Analyse av bekkesedimenter, morene- og jordprøver i 
forbindelse med geologisk prospektering 

• databehandling av analyseresultater som omfatter 
tegning av kart og frekvensfordeling over konsentra-
sjonene 

• analyse av generalprøver, maimer, konsentrater, 
avganger, etc. 

• utarbeidelse av analysemetoder og standarder for 
driftskontrollanalyser 

• undersøkelse av ftnformalte mineraler og keramiske 
produkter med svetpmikroskop og mikrosonde 

INSTITUTT FOR ATOMENERGI 
KJELLER 

POST: Boks40 2007 Kjeller - TELEFON: 71 25 6 0 - 71 3 6 6 
TELEX: 16 3 61 « o m n 



Statfjord A betongplattform og dekkstruktur. Installert pä feltet i mai 1977. (Foto: Statoil) 

Norsk engasjement for bygging av dekk på be
tongplattformer i Nordsjøen er summert i tabell 3: 

Plattform Type Norsk verft - engasjement 

Beryl A 
(Condeep) 

Platebærere Akergruppen v/Tangen Verft 

Brent B 
(Condeep) 

Pl ate bære re Akergruppen v/Aker Verdal 

Brent C 
(Sea Tan kl 

Fagverk Bygget i Holland, vil bli utstyrt 
og montert av Aker Offshore 
Contracting, Stavanger 

Brent D 
(Condeep) 

Platebærere Akergruppen, v/Aker Verdal 

Dunlin A 
(Andoc) 

Kassedragere Bygget i Holland — montert og 
utstyrt ved Stord Verft 

Cormorant A 
(Sea Tank)1 

Kassedragere Plattform og dekk utstyrt ved 
Stord Verft 

Frigg TCP'. 
IConeep) 

Fagverk Stord Verft/fransk verft. 
Moduler: Vigra, Orkanger og 
HDW, Hamburg 

Statfjord A 
1 Condeep) 

Platebærere Akergruppen v/Stord Verft. 
Moduler fabr. av Sterkoder, 
(Kristiansund N), Leirvik (Stord), 
Bodø Mek., Strømmen Staal og 
NOROFF, Sandnessjøen 

Bunnfaste stålplattformer 
De stålplattformer som i dag bygges i Nordsjøen er 

videreutviklede utgåver av de såkalte «Jackets». 
Verden over er det bygget tusenvis av disse jackets, 

en konstruksjon som ble brukt første gang i Mexico 
gulfen for ca 30 år siden og som siden har vært 
kontinuerlig utvikling for større dyp, tyngre dekk OJ 
mer krevende miljølaster. 

Av de tradisjonelle plattformer finnes derfo 
egentlig ikke patenterte typer, de lages på spesifika 
sjon og bestilling av firma som kan dokumentert 
tilstrekkelig erfaring, innsikt og bransjekunnskap. 

Der finnes imidlertid også en rekke spesielle type: 
av stålplattformer, som markedsføres under paten 
terte navn og lisenser. Noen av disse er installert 
andre figurerer som mer eller mindre ferdigdoku 
menterte konstruksjoner på tegnebrettet. En sul 
nyutviklet stälplattform for bunnfast installasjon ei 
f.eks. GBS (Gravity Base Steel), med delvis nors! 
innslag. Plattformen er utviklet av det franske sel 
skap CFEM, som har etablert arbeidsfellesska[ 
GBS Norge A/s med de norske firma A/s Fredrikstac 
Mek. Verksted, Uglandgruppen, Lorentzen Charte 
ring og Vs Blehr og Tenvig. Som lisensinnehaver vi 
GBS Norge hA bli ansvarlig for markedsføring o( 
produksjon av GBS i Norge, dvs. for norsk kontinen 
talsokkel. 

GBS-plattformen kan benyttes til boring, produk 
sjon og lagring av olje, med lagringsvolum ca 1 mill 
fat. For en plattform i 160 m vanndyp, blir total 
høyden ca 190 m og total dekksvekt ca 35 000 t. 

For de tradisjonelle jackets, som dominerer full 
stendig med hensyn til bunnfaste stålplattformer 



Nordsjøen i dag, har det norske engasjement til nå 
vært begrenset til produksjon av et par plattformer, 
samt delleveranser til dekk og utstyr. Det norske 
Veritas har imidlertid vært sterkt engasjert som serti-
fiserende og kontrollerende myndighet på en lang 
rekke konstruksjoner på norsk og britisk sokkel. Av 
annet norsk engasjement på denne sektoren nevnes: 

Plattformene på COD og TOR-feltene i nærheten 
av Ekofisk, vanndypene er på henholdsvis 77 m og 
67 m. Her har Kværner Engineering hatt ansvaret for 
konstruksjon og design. Begge plattformene er av 
jacket-type hver med 8 hovedben. 

På en annen plattform i Ekofisk-området. Eldfisk 
2/7-FTP, har norsk industri deltatt med fabrikasjon 
av diverse dekks-moduler. Total dekksvekt: ca. 
23.000 tonn. Plattformen er av jacket-type med 12 
hovedben. 

På Albuskjell-feltet, som også ligger i Ekofisk-
området, er der to jacket-type plattformer, hver med 
12 hovedben, vanndyp: ca. 70 m. Den ene av disse 
strukturer ble bygget av Aker Verdal. For begge 
plattformer ble dekket levert av Stord Verft og di
verse dekksmoduler er fabrikert av andre norske 
firma. 

Hotellplattfbrmen 2/4-H på Ekofisk (vanndyp 70 
m) ble også bygget på Aker Verdal, med Norconsult 
som ansvarlig for design og konstruksjon. Av de 3 
nye plattformene på Valhall og Hod regner man med 
at minst 1, kanskje 2 vil bli fabrikert i Norge. 

En ser av dette at norsk industri også har fått et 
godt fotfeste innenfor fabrikasjon av stålplattformer 
av template (jacket) typen. Kvalitet, ansvarsbe-
vissthet og punktlig levering er meget viktige fakto
rer i konkurransen om offshore-kontrakter, her har 
norske bedrifter vunnet et godt og pålitelig ry- Når 
det gjelder dekkskonstruksjoner, -moduler og 
utrustning, er dette faktisk langt på vei blitt en norsk 
spesialitet. 

Offshore lastesystemer 
Ilandføring av olje og gass fra offshore produk-

sjonsfelter skjer i dag enten ved rørledninger eller 
ved lasting på feltet direkte til skip. Ved offshorela-
sting direkte til skip brukes i dag to hovedtyper av 
lastesystemer: 
1) Direkte lastesystem 
2) Lasting via en lastebøye (SPM: single point 

mooring) 

Ved det direkte lastesystem fortøyes skipet til 
produksjonsplattformen, og oljen eller gassen føres 
direkte over i skipet med fleksibel rørledning. Ved 
det andre system med lastebøye eller spesielt laste-
tårn er disse tilknyttet produksjonsplattformen ved 
hjelp av rørledninger lagt på havbunnen. Lastingen 
foregår derved fra selve lastebøyen med skipet for
tøyer til denne. 

Vaiget mellom disse to typer av lastesystemer av-
gjøres av flere faktorer, f.eks. lastekapasitet, kolli-

sjonsfare, regularitet og økonomi. Lastesystemet må 
kunne brukes i høy sjø og under ugunstige værfor
hold helst uten å bli avbrutt eller innstilt p.g.a. dårlig 
vær. Kritiske sider av slike systemer er skipets til
komst og fortøyning, samt farene for uhell og lekka-
sjer m.v. 

Det finnes i verden i ds% en rekke typer av offshore 
lastesystemer. På tross av sin relativt beskjedne 
startposisjon, har norsk industri, særlig i 70-årene, 
drevet et betydelig utviklingsarbeid av lastesystemer 
som er tilpasset forholdene i Nordsjøen. 

Det var et fransk system som ble valgt for laste
bøyen på Statfjord A: Articulated Loading Platform 
(ALP). ALP-strukturen omfatter to hoveddeler: 
stålfundamentet og den vertikale søyle. Forbindel
sen mellom disse to deler består av et universalledd. 
ALP holdes i vertikal stilling ved en stor flytetank på 
øvre del av søylen. Vanndypet er 145 m og lasteka
pasiteten er 60.000 fat pr. time. Byggingen av ALPer 
utført av Kværner Bruk (Egersund)i samarbeid med 
to franske firmaer. Av norske underleverandører 
kan nevnes NOROFF (Sandnessjøen), Vigor (Or
kanger), Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Strøm
men Staal. Fundamentet til ALP ble installert i juni 
1977, og hele lastebøyen ventes ferdig installert 
sommeren 1978. 

Akergruppen har utviklet et kombinert lagrings-
og lastesystem for olje: Offshore storage and loading 
terminal (AKER SLT). Det består av en forankret. 
flytende lagringsplattform i stål. Dekket er dreibart 
med lastebom og kraner. Stålvekten på SLT er 
10.000 tonn, lagringskapasiteten 80.000 m3 og laste
kapasiteten vel 60.000 fat pr. time. 

Dessuten markedsfører og videreutvikler Aker
gruppen et direkte lastesystem patentert og utviklet 
av K/S SUBTANK Vs: Direct bading and mooring 
System (DLM). DLM kan installeres på de fleste 
offshore plattformer for lasting av olje direkte til et ^ ~ 

Boreplatrformen Aker H-3 (Modell og foto: Akergruppeoj 



Mobil jack-up rigg av typen Trigone: "Dyvi Beta" 

fortøyet tankskip. Skipet forankres til plattformen 
med ca. 300 m lang trosse, og lastekapasiteten er fra 
25.000 - 300.000 fat/døgn avhengig av størrelsen på 
oljeføringsrøret. Operasjonsvmkel i horisontalpla
net er 135°. 

Ingeniør Furuholmen Vs har i samarbeid med Sivil
ingeniør Lindboe A/s og Ingeniør Berdal Vs utviklet 
en flaskeformet lastebøye i betong: Norbuoy. Nor-
buoy kan enten settes fast på havbunnen eller foran
kres med stålankre. Den kan benyttes på havdyp på 
inntil 175 m. 

For alle norsk-utviklede lastesystemer gjenstår å 
se hvilke markedsmuligheter fremtiden vil bringe. 
Rent teknisk står de norske systemer fullt på høyde 
med de utenlandske og de deltagende norske firma 
har på andre offshorefelter allerede bevist sin faglige 
kompetanse med hensyn til betydelige ingeniøropp-
gaver for krevende Nordsjø-forhold. 

Kort om Det norske Veritas' rolle 
Det norske Veritas har et betydelig engasjement 

på feltet faste offshore-installasjoner, ikke bare i 
Nordsjøen, men også på verdensbasis. Oppgåvene 
har dekket mange krevende og forskjelligartede in-
geniøroppgaver, som: 
- Sertifisering og kontroll av plattformer i stål og 

betong samt av rørledninger, prosessutstyr m.v. 
- Inspeksjon av faste installasjonen under drift 
- Rpdgivnings- og utviklingsvirksomhet, beregnings-

og analyseoppdrag, risikoanalyse, «risk manage
ment» 

- Utviklingsaktiviteter innen miljølaster, konstruk
sjons-, prosess- og datateknikk 

- Utvikling av regelverk 
- Seismiske undersøkelser (gjennom datterselska-

pet Geco) 
- Presertifisering og gjennomsyn av alternative kon-

struksjonstyper og systemer. 

Det norske Veritas' engasjement på sektoren faste 
offshore-installasjoner startet ca. 1970 med en avtale 
med Phillips Petroleum Co. angående utbyggingen 
av Ekofisk. I 1971 fulgte avtale med Industridepar
tementet vedrørende inspeksjon og kontroll av ut
styr og installasjoner på Ekofisk-området, bl.a. kon-
troll av bygging og installasjon av Ekofisk-tanken. 
Noe senere ble lignende avtaler inngått for feitene 
Frigg, Cod, Tor, Vest-Ekofisk og andre. I 1972 ble 
avtaler etablert først med Mobil og senere med Shell, 
angående sertifisering av de to første Condeep-platt-
formene. Senere samme år ble inngått avtale med 
britiske myndigheter angående resertifisering av en 
rekke eksisterende stålplattformer på Viking-feltet 
(britisk sokkel). Senere ble dette oppdraget utvidet 
med flere nybygg. 

På britisk sektor er DnV sammen med 4 andre 
klassifikasjonsselskaper blitt utnevnt til Certifying 
Authority, av Department of Energy. Oppdragene 
utføres derved på vegne av myndighetene, med de
legert myndighet til å utstede sertifikater og til å 
foreta periodiske inspeksjoner. 

Et lignende engasjement har DnV i Australia, på 
vegne av Government of Victoria, hvor stålplattfor
mer er under sertifisering. 

På norsk sektor har de fleste oppdrag vært utført 
på vegne av Oljedirektoratet (Industridepartemen
tet), for hvem DnV i mange tilfeller har fungert som 
hoved-konsulent. Oppdragene gis enkeltvis av Olje
direktoratet, som i enkelte tilfeller også har brukt 
andre konsulenter enn DnV for sitt kontrollarbeid. I 
noen tilfeller har DnV også utført kontroll- og/eller 
rådgivningsoppdrag for installasjoner på norsk sek
tor på vegne av operatører, rettighetshavere eller 
oljeselskaper. 

I Brasil utføres DnVs oppdrag med sertifisering 
av 3 betongplattformer på vegne av det statlige brasi
lianske oljeselskap Petrobras. Det kan også nevnes 
at DnV er engasjert bl.a. i Indonesia, India og USA, 
om enn foreløpig på et mer forberedende stadium. I 
Indonesia er nylig vedtatt en lov, hvor nasjonale 
selskaper gis rett til å sertifisere offshore installasjo
ner i samarbeid med anerkjente klasseinstitusjoner, 
som derved kan fungere som godkjennende organer. 
Det er her tale om resertifisering av ca. 80 eksiste
rende stålplattformer, hvorav DnV håper å kunne få 
arbeid med minst halvparten. I India er en lignende 
ordning blitt etablert, med god mulighet for at DnV 
snart vil kunne komme i gang med sertifiseringsar-
beid for 3 nye stålplattformer. DnV er allerede i gang 
med å sertifisere ca. 430 km rørledninger på havbun
nen utenfor Bombay. 

I USA arbeides også med et sertifiseringssystem. 



Regn med Mecman 
når del gjelder mekanisering 

med pneumatikk eller hydraulikk 

I mer enn 2Q år har Mecman bistått industrien i Norge 
med mekanisering med pneumatiske og hydrauliske komponenter. 

Med et produktprogram som omfatter alt fra sylindere, ventiler og aggre
gater, til komplette styresystemer. Idag står Mecman bedre rustet 

enn noen sinne til å møte Deres behov. Mecman holder også 
kurs for konstruktører, drifts- og vedlikeholdspersonale. 

La Mecman se på Deres mekaniseringsproblem, 
løsningen kan være enklere enn De tror. 

K 

MECMAN AS: Hovedkontor Økernveien 145. Postboks 169, 

MBN 
PNEUMATIKK 
HYDRAULIKK 

Økern. OSLO 5. 
BERGEN: Komediebakken 11, 
STAVANGER: Eiganesveien 2, 
TRONDHEIM: Vollabakken 3. 
TØNSEERG: Øvre Langgate 50, 
ÅLESUND: Kirkegt. 14 

t i l . sentralbord 15 02 50 
• If 21 34 0 9 - 23 08 70 

tlf. 26 849 - 21 885 
ti l. 23 0 7 8 - 25 961 

tlf. 14 512 
t i l . 22 915 

Mecman leverer pneumatiske og hydrauliske kompönenter, aggregater og styrasystemer. 



hvor sertifiseringsorganet velges av det enkelte olje
selskap under forutsetning av godkjennelse fra US 
Geological Survey. 

Noen refleksjoner og perspektiver 
Som nevnt innledningsvis har utvikiingen i Nord

sjøen med tilhørende utvikling av norsk offshore-
kompetanse skjedd meget raskt. Så raskt, at det kan 
være grunn til å gjøre en rekke refleksjoner med 
hensyn til den fremtidige og videre utvikling. Myn-
dighetenes krav til uavhengig og detaljert kontroll 
øker (med rette) stadig i omfang. Publikum følger 
observant med i diskusjonen om de forskjellige risiki 
og fordeler og ulemper som hydrokarbonproduksjo-
nen på norsk kontinentalsokkel kan føre med seg. 

På denne bakgrunn kan man spørre: 
1) Vil utvikiingen hovedsakelig bestå i at kjente kon-

struksjoner bare vil øke i størrelse etterhvert som 
utvikiingen skjer på dypere vann og under stadig 
mer ekstreme miljøforhold, eller vil nye konstruk-
sjoner og systemer etterhvert overta? 
pt moment av betydning kan her være at myndig-
hetene kan komme til å foretrekke noen få, men 
velprøvde hovedtyper av kpnstruksjoner slik at 
erfaringene brukes til systematiske forbedringer 
gjennom de kommende år. 

2) Hvor går de økonomiske og teknologiske grenser 
for de i dag kjente plattformtyper? 
Nye typer av konstruksjoner yil utvilsomt melde 
seg med full styrke, både i Nordsjøen og i verden 
forøvrig. Dette vil helt sikkert gjelde for de større 
vanndyp fra ca. 250 m og oppover. En betong
plattform av kjent, dvs. allerede bygget type, vil 
neppe være økonomisk konkurransedyktig for 
dyp større enn ca. 250 m. De største jackets er til 
nå bygget i USA: Santa Barbara Channel utenfor 
California (ca. 260 m) og Mexico-gulfen (under 
installasjon, ca. 305 m)). ' 

3) Hvilke andre hovedtyper av faste installasjpper er 
i dag tenkbare og sannsynlige for store vanndyp 
og f.eks. i arktiske områder med drivis og isfjell? 
Flytende og forankrede plattformer i stål og/eller 
betong synes å være et realistisk alternativ for 
større vanndyp. Men en rekke problemer med 
marine produksjonsstigerør gjenstår å Iø,se" for å 
bevise deres funksjonsdyktighet. 

Et interessant alternativ synes å være flytende 
plattformer som er strekkforankrede til bunnen, som 
f.eks. Aker TPP (Tethered Production Platform). 1 
arktiske farvann kan selvposisjonerte, flytende.(men 
ikke forankrede) plattformer som Trosvik's Big Bu
oy være aktuell, dette fordi det kan være mulig å 
frakoble og styre Plattformen vekk fra isfjell eller 
større mengder drivis. Men produksjonsrisere og 
plattformer som strekker seg fra havbunnen opp til 
en stormutsatt havflate, er særdeles sårbare syste
mer. Konsekvensene av mulige uhell og konstruk-
sjonsfeil er meget store, med hensyn til økonomi, 
mujø og menneskeliv. 

Mye peker derfor på komplette undervannssy-
stemer som den mest sannsynlig farbare mulighet, 
for store vanndyp og for is-truede områder. Det 
gjenstår imidlertid en meget stor oppgave med utvi
kling og sikker installasjon og drift av slike anlegg. 
Populært kan man forestille seg slike anlegg som en 
slags «dypvanns-romstasjon», som bemannet eller 
ubemannet vil være overtatt til seg seiv, med fjern
kontroll fra land, men med regelmessig inspeksjon 
og overhaling. Nede på bunnen vil rørledninger og 
produksjons- og lagringssystemcr være fritatt for 
bølge- og vindkrefter, oksygenfattighet og reduserte 
strømhastigheter vil gjøre de øvrige miljøpåkjen-
ninger betydelig mindre. Her ligger en stor og kre ven
de utfordring for norsk industri og norsk ingeniør-
stand. Vi er kommet godt i gang, men fortsettelsen vil 
bli enda mer kre vende. Heder vil fortsatt bli den tildel 
som ikke bare hviler i glansen fra kjente produkter, 
men som kan finne frern til nye løsninger med optimal 
sikkerhet og økonomi. 

Mobile rigger 
Også når det gjelder mobile rigger har miljøet 

rundt Nordsjøen spilt en viktig rolle i de siste 10 års 
utvikling. Ikke minst Norge har her markert seg 
sterkt i utvikling og bygging. Man bør i denne forbin
delse også være oppmerksom på at man idag med 
mobile rigger forstår rigger for boring, hotellunder-
bringelse, verkstedarbeider, kranarbeider, spesielle 
dykkeroperasjoner så vel som for katastrofebekjem-
pelse. 

Letevirksomheten i Nordsjøen hadde allerede vært 
i sving i flere år, også pa norsk sokkel, da nordmenne
ne for alvor syntes å fatte interesse for dette marke-
det i slutten av 60-årene. Markedet ble beherske! av 
amerikanske, britiske og franske boreentreprenører 
med hovedvekten på førstnevnte. Riggene var i stor 
utstrekning bygget for mindre værharde farvann. 

Boreplattform av typen Pentagon: "Drill Master" 



Modellfoto av boligplattformen 2/4H på Ekofisk, under installa-
s/on på fe/ter fra hosten 1977. Typisk /acket-srroktur. 
(Foto og modell: Phillips Petroleum Co. og Norconsutt) 

først og fremst for den meksikanske gulf. Man må 
imidlertid innrømme at pionerene i Nordsjøen gjorde 
en utmerket jobb, og at boreoppdragene ble løst på 
en helt tilfredsstillende måte. 

Etterhvert førte fire markerte utviklingstrends til 
at nye og kraftigere rigger har overtatt: 

For det første fikk man etter hvert et bedre kjenn
skap til hvor vanskelige vaerforholdene i Nordsjøen 
kunne være, særlig vinterstid. Fordet andre forskjøv 
lete- og arbeids-virksomheten seg stadig nordover til 
vanskeligere farvann, ikke bare med hensyn til væ
ret, men også til større sjødyp. For det tredje har 
myndighetene rundt Nordsjøen funnet det nødven
dig å styrke kra vene til kontroll og sikkerhet. Dette 
har igjen fremtvunget en heving av riggenes sikker
het og styrke. 

Vi kan kanskje være ubeskjedne nok til også å 
nevne klassifikasjonselskapenes rolle. Disse hadde i 
den tidligste fase av utviklingen av borerigger tilsy
nelatende ikke noen markert posisjon. Da lokale in
teresser rundt Nordsjøen fra 1969-70 og utover for 
alvor engasjerte seg i borerigger, var dette initiativet 
hovedsakelig anført av skipsrederier med en foran
kring i et teknisk samarbeide med de store skipsklas-
sifikasjonsselskapene. Det var derfor naturlig at 
klasseselskapene ble trukket sterkt inn i kvalitetssi
kringen av riggene. Disse selskapene er også i stor 
utstrekning blitt engasjert innenfor myndighetenes 
ansvarsområder. Noen av de områder hvor klassifi-
kasjonsselskapene kunne bistå med opparbeidet ek
spertise varantagelig av avgjørende betydning for at 

utviklingen av de store, nye rigger skulle bli vellyk-
ket. Vi tenker her særlig på evaluering av miljøbe-
tingelser ved hjelp av sannsynlighetsberegninger, 
samt disse miljøbetingelsers innflytelse på riggenes 
bevegelser og belastninger. Disse faktorers inflytel-
se på riggenes styrkestruktur og konstruktive utfor
ming føyde seg også naturlig inn i de beregningssy-
stemer som var utviklet. Man bør vel også ta med 
betydningen av et velorganisert byggetilsyn med den 
erfaring som klasseselskapene der kunne bidra med 
samt betydningen av en systematisk oppfølging av 
riggens vitale deler under dens operative levetid. 

Kaster man et blikk på riggenes beskjeftigelses-
statistikk fra ti år tilbake vil man se at det nå har 
foregått et generasjonsskifte, ikke bare i norsk sek
tor, men i hele Nordsjøen. De riggene som boret her 
for ti år siden er trukket ut. Utviklingen har foregått 
relativt stille, men en del dramatikk og tildels tragi
ske omstendigheter har nok spilt en større rolle enn 
man ofte er klar over. Vi tenker her på de tap av 
rigger man hadde på britisk side av Nordsjøen, forli-
sene avjack-upene «Sea Gem» i 1965 dg «Constella
tion» i 1969 samt forlisene av de halvt nedsenkbare 
rigger «Ocean Prince» og «Trans Ocean III» i hen-
holdsvis 1967 og 1974. Forliset av «Deep Sea Dril
ler» i 1976 bør også nevnes, seiv om man for ordens 
skyld bør tilføye at forliset ikke skyltes manglende 
egenskaper til å tåle miljøbetingelsene, og at den 
dessuten ble berget og nå blir reparert. 

Norske verft var ved inngangen av den periode vi 
nånevner, allerede i ganske stor utstrekning beskjef-
tiget med vedlikehold, reparasjoner og ombygginger 
av Nordsjøens flåte av mobile borerigger. Nettopp i 
1967 leverte dessuten Nylands verksted sitt første 
nybygg innen denne genre, den halvt nedsenkbare 
«Ocean Viking». Dette var en pongtongplattform 
med 4 pongtongen Det var rederiets egen design som 
ble brukt. Riggen og dens søsterrigger arbeidet sen-
ere i mange år i Nordsjøen, men er idag sammen med 
sin søsterrigg «Ocean Traveller» beskjeftiget utenfor 
kysten av Louisiana. Det er nå også 10 år siden 
Nyland foretok pionerarbeidet med å bygge om det 
tidligere hvalkokeriet «Torshøvdl» til boreskip. Ski
pet borer idag i Middelhavet under navnet «J.W. 
Bates». 

11971 fikk Nyland byggingen av en halvt nedsenk-
bar rigg av amerikansk design, nemlig «Ocean 
Voyager», en pongtong-plattfcim med fire pong-
tonger. Fartøyet ble levert i slutten av 1973.1 denne 
perioden satset norske skipping interesser og næ
ringsliv sterkt på oppbygging av en borerigg-flåte, og 
det ble bygget 4 rigger til av samme type for delvis 
eller helt norske interesser, to i USA og to i Norge. 
For de to som ble bygget i Norge, og som ble levert 
fra Nyland og Framnæs/Trosvik-gruppen i 1974, 
hadde man allerede fatt inn betydelige forandringer 
av utstyret i henhold til de norske eierinteressers 
spesielle ønsker. 

I forbindelse med denne fasen, som altså represen
terer norske interesseres satsing på utenlandsk kon- ^ -
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struerte semi-submersibles. må også nevnes de store 
flottørplattformene som ble bygget i Frankrike. Flot-
tørplattformene er halvt nedsenkbare, men i motset
ning til pongtongplattformene er søylene i underkant 
ikke forbundet med pongtongen men ender i en flot
tør. Søylene er heller ikke anordnet på rekker, men 
er plassert langs en sirkel. Fordelens med disse rig
gene er at de ikke har noen for bak-side-orientering, 
og at de derfor ikke har noen spesiell side hvor bøl-
ger, vind og strøm får spesielt godt tak. 

Satsing på 100% norsk design kom først igang med 
Akergruppens H-3 plattform. Den første av disse ble 
levert fra Aker Verdal i 1974. Ser man idag tilbake 
må man konstatere at denne rigg-typen har vært en 
teknisk suksess. Det som kan virke selvfølgelig idag, 
krevet for noen få år siden en god porsjon mot og 
vilje. Man skal huske på at H-3 plattformenes struk
turelle konfigurasjon brot med alle tidligere semi-
submersibles. 

Nybrottsarbeidet gjaldt ikke bare riggenes styrke
struktur og geometri. En stor del av utrustningen er 
også planlagt og levert av norske firmaer. Både på 
området kraftforsyning og håndteringsutstyr for 
BOP-stacks og borestreng/casing har norske leve-
randører inntatt en bemerkelsesverdig posisjon. 

1 forbindelse med norske rederes vilje til å satse på 
nye konstruksjoner bør man også trekke frem de to 
jack-ups som et norsk konsortium har fått utviklet i 
USA og bygget i Frankrike. «Dyvi Beta» og «Dyvi 
Gamma» er i dag verdens største jack-ups. 

En ny generasjon semi-submersibles ligger idag i 
startgropen for en ny og enda mer krevende fase i 
oljeboringen. Det dreier seg om spesielt store rigger. 

Et par av utenlandske design er allerede under byg
ging, men også Norge ligger klar med flere ferdige 
utviklede konstruksjoner. Det er kravet til boring på 
enda større havdyp som man her sikter seg inn i mot. 
Større dybder krever større og tyngre utstyr og mer 
lastkapasitet, og ikke minst e> posisjoneringsytelse 
som muliggjør at en gitt posisjon bibeholde seiv un
der ekstreme værforhold. 

Den mest bemerkelsesverdige trend på det norske 
riggmarkedet de siste par årene har vært byggingen 
av spesialrigger for andre formål enn boring. Likele-
des er en hel rekke rigger ombygget for slike formål. 
Etter hvert som boretårnene har blitt tatt ned og lagt 
på land har riggene blitt utrustet med hotellfacilite-
ter, støne kraner, spesielt dykkeutstyr, verksted-og 
reparasjons-kapasitet, oppbevaringsplass og utstyr 
for katastrofebekjempelse. Kranriggene har vist seg 
å kunne utføre løfteoperasjoner og peleoperasjoner 
under sjøgang hvor vanlige skips- eller lekter-
lignende konstruksjoner har for store bevegelser. 
Flere norske rigger blir idag utrustet med meget store 
kraner, den største på 600 t. 

Ombyggingen av boreriggene har i den siste tiden 
lagt beslag på mye av den norske verkstedskapasite-
ten som egentlig tok sikte på å bygge og utruste nye 
rigger. Kontraheringen av nye rigger har som kjent 
gått sterkt tilbake. Markedet har nå begynt å stram
me seg opp. Mye tyder på at konstruktørar og bygge-
re må forberede seg på et nytt oppsving i offshore. 

Seiv om ikke økningen i lete- og utvinnings-takten 
først og fremst er et Nordsjø-fenomen tror vi at norsk 
teknologi fortsatt vil spille en fremtredende rolle 
innenfor utvikling, bygging og drift av mobile bore-
rigger. . 

Ridhuset, Oslo FN-bygnlngen, New York Big Ban, London Condegp,Statfjord A 



Oljevirksomheten en utfordring 
for undervannsteknologien 

Av. dr. techn. Bjørn Vedeler, 
Norsk Undervannsinstitutt 

Undervannsteknologl er I dag et ord 
som med den største selvfølgelighet 
brukes av alle. Enhver tar det I munnen 
uten riktig å tenke på hva det betyr. Det 
resulterer I at ulike personer legger ulHc 
betydnlng i det. 
For bare tf år siden var det fa mennesker 
i Norge som Interesserte seg for å 
trenge ned i det vite element, og det 
hadde liten betydnlng at ordet under-
vannsteknologi var et tåket og lite fag-
presist uttrykk. 
i dag er dette anderledes, og ordet har 
allerede fort til både forvirring og faglig 
strid. 
Det er Ikke minst oljeutvinnlngen I 
Nordsjøen som i dag har ført til at en 
vldere utvikling av undervannsteknele-
glen også har fått prioritet her i landet. 

Langs Norges lange kyst har bygging av havner og 
berging av vrak vært aktuelle oppgåver sid.en umin
nelige tider. Hjelmdykking med tung drakt og trykk
luft fra overflaten har derfor lange tradisjoner. En 
liten yrkesgruppe har drevet dette yrket i generasjo-
ner. Helt frem til begynnelsen av 1%0-årene var 
denne form for yrkesmessig undervannsaktivitet ne
sten enerådende, når man ser bort fra militære ubåter 
og froskemenn. 

Ekofisk fikk stor betydnlng 

Oppd?.jSlsen av olje og gass i den sydlige del av 
Nordsjøen i 1960-årene, skapte imidlertid nye øko
nomiske fremtidsutsikter for sivil dypdykking. Den
ne ble i lengre tid nesten totalt preget av amerikanske 
selskap. Men ved inngangen til 1970-årene hadde 
noen initiativrike norske marineutdannede dykkere 
slått seg sammen og dannet eget selskap, og moderne 
dypdykking på helium var en realitet også i Norge. 
Frem til denne tid hadde søkingen etter olje i den 
norske sektoren vært krönet med lite hell og det 

681 



[ T " ^ " " K U P O N G i 

«° £-*•«*•*"'" « 
11 Nav"' J 
\\ Adresse: - J 
\\ p o r t n r . / s t e * ^ - - - i - « ^ - - . - i Ä -

P A T E N T B A N D S 

• for rasjonell rørmontasje-

I NB' Fm « 

SpB< f i l f J ' 

P 
• Hurtigere 
• Enklere 
• Billigere 

P A T E N T B A N D 

NYHET! 
Samleskinne for 

25A D-sikringselementer 

Sper etter samleskirwen Ira Patentband A/S hos Deres el-
pres sisl. 

* ai sa -a sa -J i a 

RING OSS FOR NÆRMERE INFORMASJON 

Sandakerveien 110c - Oslo 4 - Telefon (02) 22 55 07 



Nordive 
bygger for folk 

som ikke vil ta ses 
vann over hodet 

I mer enn tretten år har Nordive drevet entreprenør-
arbeide under vann, for det meste i Nord-Norge. 

Vi har i disse årene utviklet en avansert teknikk i 
grunnarbeide på havbunnen for seriøse oppdragsgivere fra 
det ganske land. 

Det kan for mange virke både spennende og umulig 
å bygge under havflaten. Og det er det, særlig i Nord-Norye, 
hvor sterke strømmer og usiktbart vann alltid spiller en 
stor rolle .. . Dette vet våre oppdragsgivere, og det koster 
enormt med anstrengelser (og penger) å bli dus med natur
kreftene under havflaten. 

Nordive er blitt et av landets største i sitt slag, og vårt 
arbeide har bestått av grunnarbeider for kai- og broanlegg, 
mudring, peling, fjellsprengninger samt legging av 
undervannsledninger. 

Derfor kan du med god samvittighet overlate til oss å gå 
ut på dypt vann . . . 

NORDIVE 
for full fart nedover 

Tromsø.Tlf.(083)84480.Telex.64336. 





En dykker utstyrt med elektroder for mating ev hjernebølgene 
under simulert dykking til 1600 fot. (Foto: Oceeneering inter
national inc.) 

rådet pessimisme. De aktiviteter som foregikk var 
utelukkende prøveboring fra flytende rigger og det 
var begrenset behov for ündervannsoperasjoner. 
Det var imidlertid også da noen oppgåver som bare 
kunne utføres av dykkere. De assisterte ved installa
sjon og fjerning av brønnhoder og foretok opprens-
ning rundt borehull. Funnet av Ekofisk-feltet i 1969 
bragte helt nye perspektiver inn i norsk offshoreak
tivitet, og dette fikk også stor innflytelse på utvik-
lingen og utbredelsen av ündervannsoperasjoner. 
Med ett var det aktuelt både med installasjon av faste 
plattformer og rørledninger, og antall arbeidsoppgå
ver som måtte løses under vann ble gradvis utvidet 
både i omfang og vanskelighetsgrad. 

Ideen til å utføre ündervannsoperasjoner på store 
dyp ved hjelp av små spesialbygde lettmanøvrerbare 
ubåter med vinduer og kunstige armer, var først blitt 
lansert av Piccard og Cousteau i Frankrike. Det var 
imidlertid amerikanerne som satte fart i denne utvi-
klingen etteråt de mistet atomubåten «Thresher» i 
Atlanterhavet i 1963. Denne hendelsen frigjorde 
økonomiske ressurser i USA, som fikk en rekke 
selskaper til å lansere farkoster uten å ha nok kunn
skap om hvilke arbeidsoppgåver som ville være ak
tuelle. Derfor var svært mange av disse farkostene 
lite hensiktsmessige for de oppgåver som etterhvert 
meldte seg innen offshore-industrien. 

Ved inngangen av 1970-årene var det ca 50 slike 
farkoster, hvorav de fleste lå og rustet. 

Nye og ukjente problemer 
Da offshore-aktiviteten for alvor kom i gang i Nor-

ge i 1970-årene viste det seg at mange norske bedrif
ter kunne bruke mye av den erfaring de hådde fra 
mekanisk industri (il å løse konstruksjonsoppgaver 
med plattformer og supplyskip. Rørlegging og ope-
rasjoner under vann bød imidlertid på nye og lite 
kjente problemer som industrien ikke hadde så lett 
for å tilpasse seg. For å stimulere norsk industri i 
oppbyggingen av kompetanse i Norge vedrørende 
legging og drift av rør på dypt vann og gi norske 
bedrifter mulighet til å fremme nye idéer innen dette 
felt, bevilget staten i 1972 fem millioner kroner til 
disposisjon foren prosjektkomité for rørledninger på 
dypt vann. Komiteen fikk startet en lang rekke 
utrednings- og utviklingsprosjekter i bedrifter over 
store deler av norsk industri, og i de to år den var i 
virksomhet. ble grunnen lagt til mange av de aktivite
ter og produkter som norske bedrifter bruker offsho
re i dag. Det kan her være passende å nevne studier 
som dykkerarbeid på rørledninger. reparasjon av 
undervannsrørledning, metoder for innvendig og ut
vendig tilstandskontroll av rørledninger, utvikling av 
mekanisk nedgravningssystem samt mange andre. 

To bedrifter som senere har fulgt opp disse studier 
og ført dem langt videre er Kværner Brug og Norsk 
Hydro. Kværner Brug er i gang med å bygge sin 
store, fjernstyrte maskin for nedgravning av rør, og 
Norsk Hydro foretar sine nå meget avanserte prøver 
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på rørreparasjon ved sveising på 320 m dyp. De 
metoder som utforskes av Norsk Hydro i samarbeid 
med et amerikansk firma er helt og holdent avhengig 
av dykkere. Disse arbeider først fritt i vannet med å 
tilpasse rørendene, og deretter utføres selve sam-
menføyningen av dykkende, spesialtrenede sveisere 
inne i et kammer som senkes ned over rørendene. 

At disse eksperimenter lykkes, antas å være en 
forutsetning for en eventuell snarlig beslutning om å 
føre olje- og gassledninger over norskerennen. 

Det er imidlertid andre selskaper i Europa som har 
satt seg fore at de skal klare å gjennomføre slike 
sveiseoperasjoner på rør uten å bruke dykkere. De 
vil tilpasse rørendene ved hjelp av verktøy styrt fra 
overflaten, og senere utføre selve sveiseoperasjonen 
i helt tette, trykkfrie kammer som omgir sveiseste-
det. Her vil sveiserne kunne arbeide i vanlig 1 Jft med 
et trykk som på overflaten. Hvis denne teknikken 
blir vellykket, vil slik rørsveising kunne utføres på 
dyp hvordykkere ikke kan arbeide. Imidlertid erde 
nødvendige teknikker både kompliserte og kostbare 
og det er langt frem før den nødvendige pålitelighet 
er oppnådd. 

Det er verd å merke seg at det eneste sted i Europa 
hvor disse teknikker kan utprøves under realistiske 
forhold, er i norske vestlandsfjorder hvor man har 
dybde nok, og rent klart vann uten de værhindringer 
man finner på feitene ute i sokkelområdene. 

De bemannede ubåter som for en stor del nå er 
utstyrt med en spesiell dykkerseksjon, har også i de 
siste par år fått en sterkt øket aktualitet i Nordsjøen. 
Flere norske selskaper har slått seg sammen med 

utenlandske spesialfirmaer og driver undervannso-
perasjoner fra nye eller ombygde overflatefartøyer, 
utstyrt med dykkersystemer og en eller flere ubåter. 
Slike operatører sies i dag å kunne operere i sjøstyr-
ke 6, og de har funnet mange kunder til tross for at 
operasjonene er kostbare. 

Både på grunn av sterkt økende omkostninger ved 
både ubåt og dykkeroperasjoner, vanskelighelen 
med å få tak i kvalifiserte dykkere og faremomentene 
ved dykking, er der et sterkt ønske fra både myndig- ^ ~ 

Dekompresjonskammeret ved NUI i Bergen. 



heter og oljeselskaper om å erstatte dykkere og be-
mar.nede ubåter med fjernstyrt utstyr som gir full
god informasjon om konstruksjonens tilstand og som 
kan utføre arbeidsoperasjoner under vann. Dette har 
inspirert både forskningsinstitutter og industri til ut -
viklingsprosjekter innen ulike felt. 

Fastmonterte overvåkningssystemer 
Av de fastmonterte overvåkningssystemer er det 

særlig egenfrekvensovervåkning og akustisk emi
sjon som synes lovende. De første av disse metoder 
går ut på at man ved hjelp av givere (akselerometer) 
montert rundt omkring på søyler og stag, registrerer 
konstruksjonens totale svingningsbilde. Dette gjeres 
regelmessig helt fra konstruksjonen er ny, og man 
sammenligner bildets karakter hver gang med det 
første som ble målt. Hvis svingningsbildet så plutse
lig forandrer seg, vet man at det har oppstått en 
forandring i konstruksjonen. Det kan være en del 
som er sprukket eller løsnet eller et fundament som 
er blitt undergravet. Den andre av disse metoder går 
ut på å registrere den lyd som skapes av en vandren-
de gitterforandring i materialet når dette utsettes for 
dynamiske belastninger. Slike gitterforandringer 
kan utvikle seg til farlige sprekker, hvis de har til
strekkelig intensitet. De kan lokaliseres ved hjelp av 
lydhoder som er montert på konstruksjonen, for
trinnsvis nær de områder hvor man frykter for at 
sprekken kan oppstå. 

Også ved denne metode overvåkes konstruksjo
nen kontinuerlig. Hvis det oppstår endringer i for
holdet mellom lydintensitet og belastning (bølge-
høyde), kan man anta at det har utviklet seg sprekker 
som vokser. 

Ingen av disse metoder er ferdigutviklet og de har 
den ulempe at de kre ver omfattende instrumentering 
som er vanskelig å installere på eksisteren<V kon-
struksjoner i sjøen. De kan i fremtiden komme til å 
bli meget nyttige vakthunder, som kan redusere be
hovet for undervannsoperasjoner. Er imidlertid ska
der først oppstått, kan de ikke brakes til å utbedre 
disse. 

Fjernstyrte farkoster 
Den andre gruppen ubemannet utstyr som det ar-

beides intenst med over hele verden, er de fjernstyr
te ubemannede farkoster. Disse har den fordel at de 
ikke representerer annet enn en økonomisk tapsrisi
ko, at de er lett bevegelige og at de er langt billigere i 
bruk enn dykkere. De kan derfor foreta grove, vi
suelle inspeksjoner ved hjelp av TV og enkelte har 
også fjernstyrte armer som kan brukes til grove ar
beidsoperasjoner Det er imidlertid meget vanskelig 
ved hjelp av slikt utstyr å utføre mer kompliserte 
operasjoner, som i dag krever tilstedeværelsen av 
det menneskelige øye og/eller hand. Hvis ikke fram

gangsmåten ved montasje, inspeksjon og vedlike-
hold av undervannskonstruksjoner i fremtiden fin
ner helt nye veier som i dag ikke anes, ser det derfor 
ut til at man også i fremtiden vil få stort behov for 
spesialutdannede dykkere og ubåtpiloter. 

Offentlige tiltak nødvendig 
Det er derfor av den største betydning at både 

myndigheter og arbeidsgivere forstår hvilke forut-
setninger og arbeidsbetingelser disse mennesker må 
ha, for å yte optimalt uten at sikkerheten er dårligere 
enn i andre, utsatte yrker. 

Vi vet i dag at utvalgie mennesker kan oppholde 
seg og arbeide på en relativt normal og uhindret måte 
på dyp ned til 500 m, hvis de bare har riktig utstyr og 
riktig operasjonsprosedyre. Vi vet imidlertid også at 
både individets og utstyrets begrensninger må være 
nøyaktig kartlagt på forhand, og at den minste pro-
sedyrefeil kan bli katastrofal. 

Dykkerselskapenes egen opplæring og utstyrsut-
vikling må derfor suppleres av offentlige tiltak som 
statlig dykkerskole/pilotskole med sertifisering
sordning, dykkermedisinsk utdannelse av helseper
sonell og kvalitets- og pålitelighetskontroll av dyk-
kerutstyr, dykkermedisinsk forskning samt spesial
kurs og oppdateringskurs for erfarne dykkere og pi
loter. 

Norsk Undervannsinstitutt i Bergen står nå prak
tisk talt klar til å påta seg noen av disse oppgåvene. 
Her har man førsteklasses personale samt 
undervisnings- og laboratoriemuligheter, med kam
mersystem og sjøanlegg for teoretisk og praktisk 
opplæring på store dyp. Dette vil være av uvurderlig 
betydning for videreutvikling av den teknikk og de 
mennesker som skal gjøre Norge i stand til å gjen
nomføre en riktig og trygg utnyttelse av de ressurser 
som skjuler seg på våre enorme undersjøiske sokkel-
områder, og også i dyphavet utenfor. • 



Foreslå 300000tonnerei plast, 
og skipsindustrien 
vil smile overbærende. 
I dag. 
Men hva med morgendagen? Større 
fiskebåter i glassfiberarmert polyester 
er et faktum - det samme er mine-
sveiperen «Viksten» som ble levert 
den svenske marine hosten 74. På 
tegnebrettet foreligger en 30 000 tonner 
til handelsflåten - det som gjenstår er 
en formell godkjennelse av polyester 
som konstruksjonsmateriale på dette 
feltet. Og at skipsindustrien skal 
venne seg til tanken. 
Glassfiberarmert polyester er et 
materiale som vinner innpass på 
stadig nye feiter. F.eks. innen støperi-

og tynnplateindustrien hvor materialet 
naturlig erstatter tradisjonelle 
konstruksjonsmaterialer som betong, 
stål og tre. 
Interessant? Hvorfor ikke ta kontakt, 
så skal vi forteile mer om hvor 
polyester står i dag: Produkttilbud, 
muligheter, teknisk know-how, 
leverings- og prisbetingelser. Og 
hvordan drittsrutiner og produksjons-
opplegg kan legges til rette i Deres 
bedrift. Det er ingen tilfeldighet at 
nettopp vi er størst på polyester i 
Skandinavia. 

Polyester. Morgendogens materiale i dag. 

A/S JOTUNGRUPPEN 
PLASTAVDELINGEN 
Postboks 305, 3201 Sandefjord. TII.: 033/61000. 



Kjemien er vår verden. Den 
føler vi oss hjemme i. 

Vi kjenner den fra våre labo
ratorier, hvor forskernes resul
tater kontinuerlig ser dagens 
lys. 

Og viharhøstet nye erfarin-
ger, hvergang vi har samarbei
det med næringslivets folk fra 
alle deler av verden. 

All denne viten ønsker vi 
ikke å holde for oss seiv. 

Så hvis De har en idé eller et 
problem.erdet en nærliggende 
mulighet å ta en prat med en 
BASF konsulent. Det kunne 
komme til å lønne seg for Dem. 
Og for oss. 

Oran*™™? S M V o n 

O s » 2 

BASF kan 
lilby Dem know how 

BASF vil 
• stille den lii i ådighet i et teamwork med Dem 



Verdensproduksjonen fordoblet på 10 år: 

Men plast har fortsatt fremtiden 
for seg 
Av forsker Per Renolen, 
SINTEF 

Seiv om vi vanligvis betrakter plastma-
terialene som typiske «barn av vår tid», 
er ikke dette bare riktig. Utvlklingen 
spenner i vlrkeligheten over et meget 
langt tidsrom: fra de første eksperimen
ter med Celluloid for over 100 år siden, 
via utvlklingen av Bakelitt omkring år-
hundresklftet, PVC 130-årene og frem til 
dagens enorme spektrum av varianter-
med materialer for nært sagt ethvert 
formål. 

Men seiv om produksjonen i dag omfat-
ter et meget stort antall plasttyper, er 
det interessant å konstatere at volum
messig er det bare et lite antall typer 
som spiller noen særlig rolle. Dette 
fremgår av tabell 1. Det uteiukker selv-
sagt ikke at den Mlle andelen av andre 
plaster er uunnværlige for spesialan-
vendelser. 

Skal vi se pa utvlklingen de sisle 10 år. husker vi 
midien av 60-årene som en periode med rivende 
utvikling, såvel kvalitetsmessig som med hensyn til 
kvantitet. Produksjonsdlveksten for mange av plast -
typene lå på 12-15% pr. år, plastindustrien red på en 
bølge av optimisme, og man for ul så at produksjons
volumet av plast ville passere produksjonen av stål 
omkring 1980. 

Prognosene slo nok ikke helt til, seiv om den årlige 
vekstrate er betydelig også i dag. 1 mellomtiden har 
vi bl.a. gjennomlevet oljekrisen i 1973-74. som gjor
de at produksjonen i 1975 var falt tilbake til 1972-nivå 
for flere plaster. Virkningene av krisen begynner nå 
etterhvert å viskes ut. 

imidlertid er det andre momenter som også har 
preget det siste 10-året. Stikkord som forurensning, 
ytre og indre miljø, giftighet og brann er i høy grad 
kommet inn i bildet og har nødvendigvis påvirket 
utviklingen. Innslag av ressurs- sparings- og 
nullvekst-filosofl er andre sider av samme sak og har 
satt merkbare spor etter seg. 

Spørsmål som dette har av og til gitt seg merkelige 
utslag, også her hjemme. Vi husker alle episoden i 

Under bygging av et kraftanlegg i Sveits fant man ut al det ble billigst ä produsere enkelte store enheter pa ei annet sted enn der de skulle 
ha sin endelige plasenng Fot a flytte disse enfietene ble de tylt med stivt polystyren-skum. Skummet inneholdet 98 prosent gass. og 
delte skapte tilstrekkelig oppdrift til ä flote utstyret over sjøen IBASFI 



ARBEIDSMILJØLOVEN 
Kap. II. Krav til arbeidsmiljøet. 

§ 8 
A rbeidsplassen. 

1. Arbeidsplassen skal innrettes Blik at ar
beidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra 
hensynet til arbeidstakemes sikkerhet, 
helse og velferd. 

Det skal særlig sørges for: 

b!.a.: 

d) at forurensninger i form av støv, røyk, 
gass, damp, generende lukt og strå
ling unngås medmindre det er på det 
rene at forurensningen ikke kan med
føre uheldige belastninger for arbeids-
takerne, 

h) at sanitæranlegg og velferdsrom er til
fredsstillende i omfang og utførelse, 

VAR PLASTTEKNISKE 
AVDELING LEVERER 
SYREFASTE VIFTER 
OG KANALER 
DER DET STILLES 
STORE KRAV TIL 
KORROSJONSBESTANDIGE 
MATERIALER 

VAR VVS-TEKNISKE 
AVDELING 

STAR TIL TJENESTE 
MED 
PRISER OG PLAN-
LØSNINGER 

A Induslrimonfasjc 
PLAST FOR INDUSTRIEN 

Owe & Holle iwe ft notier s 
INGENIØR OG RØRLEGGERBEDRIFT 

VVS-HUSET, Hjalmar Brantings vei 25?OSLO 5 Postadresse; Postboks 227 Økern, OSLO 5 Telefon 102) 22 10 65 



Plast halvfabrikat betyr 

Bare se her! 
POLYAMID 6 BOLT, rund 

BOLT, firkant 
EMNERØR 

LIM 
PLATE 

SKINNE 
VINKEL 

PVC POLYVINYLKLORID 

POLYAMID 6.6 BOLT, rund 
BOLT, sekskant 

BOLT, rund slipt 
PLATE 

BLOKK, presset 
BOLT, rund 
EMNERØR 

LIM 
PLATE, presset, rød, grå 

PLATE, ekstrudert, grå 
PLATE, laminert, klar 

PLATE, myk 
RØR 

RØRDELER 
VENTILER 

SVEISELIM 

POLYAMID 11 TRYKKSLANGE 

PE-HD POLYETYLEN BOLT, rund 
PLATE, presset 

PLATE, ekstrudert 

ABS AKRYLNITRILBUTADIENSTYREN PLATE 
RØR 

RØRDELER 
VENTILER 

SVEISELIM 

PE-HD 500 POLYETYLEN (skjæreplate) 
PLATE, presset 

GUP GLASSFIBER PLATE 
PLATE, profilert 

PE-HD 1000 POLYETYLEN BOLT, rund 
PLATE, presset 

PMMA AKRYL 

POM POLYACETAL BOLT, rund 
BOLT, firkant 

EMNERØR 
PLATE 

SKINNE 

BOLT, rund, ekstrudert 
BOLT, firkant, støpt 
PLATE, klar og opal 

PLATE, farget 
PLATE, glassfiberarmert 

RØR, ekstrudert 

PC POLYKARBONAT (Lexan) 

CAB CELLULOSEACETATBUTYRAT PLATE 

BOLT, rund 
FOLIE 

PLATE 
RØR 

PETP POLYETYLENTEREFTALAT BOLT 
PLATE 

IPAS FIBERGLASS PLATE 

PP POLYPROPYLEN BOLT, rund 
PLATE, presset 

PLATE, ekstrudert 

PTFE POLYTETRAFLUORETYLEN BOLT, rund 
EMNERØR 

FOLIE 
PLATE 

PS POLYSTYREN ANTISTATISK VÆSKE 
LIM 

PLATE 

Fant De ikke hva De søkte så kontakt oss likevel. Vår plast-
avdeling er i stadig vekst og nye varetyper tas opp jevnlig. 
Lagerliste med dimensjonsoversikt sendes på oppfordring. 

VERKSLEVERINGER OG ANDRE OPPDRAG 

For øvrig har vi lang erfaring i å hjelpe våre kunder med teknisk/økonomiske vurderinger i forbindelse 
med valg av materialer. Som mangeårig leverandør av metall og plast halvfabrikat kjenner vi inngående 
mulighetene for produktforbedringer ved hjelp av plast. Like godt vet vi imidlertid når de gamle er eldst 
og metallene faller bed re og rimeligere i bruk. 

Lang erfaring - teknisk ekspertise - rikholdig lager, tre gode grunner for at De skal kontakte ASTRUP 
når det gjelder plast halvfabrikat. 

ASTRUP & SØN A/S 
TELEFON 08/41 21 00 
TELEX 11088 ASMET A B T R U P «6 8 B N A/B. OSL.P1 

DRONNINGENSGATE 8 
POSTBOKS 399 SENTR. 
OSL0 1 



For å formidle kunnskaper om var og 
andres Jorskning og produktutvikling 
har vi gi« kursvirksomhet og litteratur -
tjeneste høy prioritet 
Ved vårt servicelaboratonum i Ste-
nungsund arrangerer vi bl.a. kurs i be 
arbeidelsesteknikk for polyetylen 
(PEH og PEL). Vare kunder nyter ogso 
fordeler av de tjenester som Kema-
Nords servicelaboratoner kan yte 

KemaNoids Irtieraturservice PVC-
NY7T og POLYETYLEN-NYI r g i ; en 
utstrakt oversikt over hva som er tryk
ket av artikler Døker og andre publika-
sjonet som berører vari vnkefelt 
VivtosBØHBULLBUN mlormerer om 
nyheter pädette teli, og deltagerne pä 
vare filmkurs mottar FlLMHANDBOKEN 
sum i seg seiv er en skole t 
Pfc -Konvertering 

Dette er en service som vi gir vare kun
de/ tor a bidra til at de ska/ oppnå et 
best mulig resultat i sin-produksjon. 
Vi har iidligere utgitl brosjytene -Om 
enefgi plast og miijo- og -Lara sig 
(eva med pfast- som kan fas tilsendt 
ved a henvende seg tri vart kontor 
UNIFOS KEMI AB og KemaNurd AB er 
idag Nordens storste produsenter av 
nenhuldsvis polyetylen og PVC 

U N I F O S K J E M I N O R S K A / S 
Bygdoy Allé 5 Oslo 2 TH (Ui?) 56 32 83 



med bæreposene av plast, som for enhver pris skulle 
eliminere.:. Det tok noe tid før det bl.a. ble klart at 
framstilling av en bærepose av papir krever mer 
:nergi og er mer forurensende enn framstilling av en 
plastpose, og at plastpose-bruken også bar betydeli
ge miljømessige fordeler (renovasjon, arbeidsmiljø). 

Den opphetede debatten blir etterhvert mer avba
lansert, men man må regne med at tilsvarende 
spørsmål vil bli tatt opp og debattert også i fremti-
den. Det må man jo tross alt bare være glad for, slik 
at utviklingen på dette - ennå forholdsvis nye - om
rådet kan bli så riktig som mulig. 

Nedbrytbar plast slo ikke igjennom 
Foruten at polymerene seiv er gjenstand for konti

nuerlig utvikling, ved fremstilling av nye monome
rer, nye katalysesystemer og ny polymerisasjon-
steknikk, foregår det også en omfattende utvikling 
innen tilgrensende områder: 

Fiberarmering: Glassfiber, som lenge bare ble an
vendt sammen med støpeplaster som umettet po
lyester og epoksy, er i det siste tiåret også for alvor 
kommet inn på termoplastområdet. Det dreier seg da 
om korte fibre, som kan innarbeides i granulat for 
ekstrudering og sprøytestøping. Idag kan man såle-
des få de fleste termoplastene også i glassfiberarmert 
utgave. 

Karbonfibrene, med sin overlegne styrke/stivhet i 
forhold til vekt, er kommet til i denne perioden, og 
har fått adskillig anvendelse på tross av at prisen er 
høy. 

Fyltstoffer med spesielle egenskaper er i høy grad 
aktuelle. Bl.a. på grunn av utviklingen de siste 3-4 år 
innen iop/jngsreagenser/overflatebehandling er det 
grunn til å vente virkelig store nyheter på dette om
rådet. Av interessante fyllstoffer forøvrig fra nyere 
tid kan nevnes «mikroballonger» som kan j : stive 
materialer med lav spesifikk vekt. 

Blandinger («legeringer») av flere plaster eller av 
plast og elastomerer har også vært gjenstand for stor 
interesse. Bl.a. har det vært arbeidet mye med i 
gjøre komponentene mer kompatible, f.eks. ved til-
sats av blokk- og pode-kopolymerer. 

Barrierematerialer til bruk ' emballasje baseres 
både på nye polymerer og på kombinasjoner i form 
av blandinger og laminater. Flaskematerialer for 
kullsyreholdige drikker, f.eks. basert på Polyakryl
nitril, har gitt oppsiktsvekkende resultater. 

Innen skumplast har utviklingen vært meget om
fattende. Stikkord som integralskum og struktur-
skum er kommet i denne perioden. Basert på poly-
uretan kan man f.eks. støpe myk skumplast med 
skinn-liknende overflate, i én operasjon og fra ett 
materiale, til inventar i biler, til møbler osv. 

Eller man kan støpe vindusrammer med glatt og 
værbestandig overflate og med ekspandert kjerne, 
på samme måte og med liknende materialer. Også de 
fleste vanlige termoplaster kan man nå få i drivmid-

Bruk av plast tilleter nye løsninger av gamle problemer. Denne 
nye typen bandasje er laget av plast Istedentor gips. Den har 
bl.a. glidelås og tilleter derfor inspeksjon. (BASF) 

delholdig utgave, for sprøytestøping av ekspanderte 
artikler med glatt eller mønstret overflate. 

Krystallinske plasters produktegenskaperer i høy 
grad avhengig av den oppnådde krystallstrukturen, 
morfologien. Bedre analyseteknikk har her ført til 
øket forståelse, og det er derved blitt mulig å styre 
krystallisasjonen i ønsket retning, ved regulering av 
prosessbetingelser, tilsats av kimdannere osv. 

Miljøspørsmål i vid forstand er naturlig nok kom
met i fokus også på plastområdet - eller kanskje 
nettopp her. Dette gjelder såvel indre som ytre miljø i 
produksjonsbedriftene, giftighet ved ferdigproduk-
tene, og det gjelder avfallsproblemene. Noe av dette 
har vært berørt ailerede. Arbeidsatmosfæren i fa-
brikkene forbedres ved bedre ventilasjonsløsninger, 
mer lukkede apparaturer, øket automatisering. Ut
slipp til atmosfæren og til vann kommer under bedre 
kontroll som følge av øket forståelse og forbedret 
teknologi på dette området generelt. 

Spørsmålet om rest-monomer og evt. helsefare 
ved ferdigprodukter har også vært mye debattert. 
Dette har ført til strengere krav til polymerisasjons-
c-g opparbeidingsprosessene, f.eks. ved polystyren. 
Problemene er forøvrig knyttet til den generelle 
usikkerhet som gjelder «fremmedstoFsr» i alle slags 
produkter, og her er det all grunn til å vente fortsatt 
debatt i årene som kommer. De nye bestemmelser 
setter meget strenge krav til produkter som skal sen
des på markedet. 

Avfallsproblemene og forurensningen av naturen 
førte en tid til meget stor interesse for utvikling av 
nedbrytbar plast. Slike produkter ble ogsJ lansert, ^ -



basert på fundamental forskning omkring nedbryt-
ningsr -sessene. Produktene bar imidlertid fått 
svært liten anvendelse, da usikkerheten er for stor 
f.cks. ved bruk til emballasje. Risikoen for uønsket 
brekkasje og store primær- og sekundærskader er 
ubehagelig, og dessuten er man usikker pä hvordan 
nedbrytningsproduktene vil virke forurensnings-
messig. Oppfatningen er derfor stort sett nå at avfalls-
problemene må søkes løst på andre mater. Den 
omtalte forskning har imidlertid ført til vesentlig øket 
forståelse av mekanismene for nedbrytning og stabi
lisering av plast. Dette gir igjen grunnlag for utvikling 
a.v merstabile plastmaterialen f.eks. foranvendelser 
i bygningsindustrien. Og man er også blitt i stand til å 
kontrollere - bestemme - ønsket levetid for et pro
dukt under gitte betingelser, slik at man til en viss 
grad kan «dimensjonere» et produkt for en bestemt 
varighet. 

Brannegenskapene for plastmaterialer er også 
kommet sterkt i forgrunnen de senere år, særlig for
bundet med øket anvendelse i bygningsindustrien, 
men også i inventar, tekniske produkter m.v. Her 
kommer mange aspekter inn, så som antennelighet, 
flammespredende evne, evne til å opprettholde for
brenning, røykutvikling og giftighet av forbrenning-
sprodukter. Det forskes stadig på dette området, og 
problemene angripes ved forandringer i molekyl
struktur for polymerene, ved innblanding av tilsats-
stoffer, overflatebehandlinger osv. Svært mange 
plastmaterialer finnes i dag i brannhemmet utgave. 
Problemet er imidlertid vanskelig, idet modifikasjo-
nene kan føre til nedgang i andre egenskaper: meka
niske, optiske, værbestandighet, giftighet. 

Volumplastene får stadig større 
utbredelse 

Polyetylen, som er den overlegent største av poly-
olefinene, har i løpet av det siste tiåret styrket sin 
lederstilling som den volummessig viktigste av alle 
plastmaterialer - se tabell 1. Prosentvis er det PEH 
som har hatt sterkest økning. 

Polypropylen har i en årrekke vært ansett som den 
plast som kommer til å oppnå størst økning i produk
sjonsvolum, og den ser nå for alvor ut til virkelig å 
begynne å røre på seg. Også her hjen.me er vi jo nå 
kommet med i dette spillet. Seiv om det ikke mangier 
på dystre spådommer p.g.a. en foreløpig overkapasi
tet i verdensproduksjonen, antar man at forholdene 
om noen år vil komme i balanse. 

Blant polyolefinene bør en også nevne 
polybulen-1, som begynner å få en viss betydning 
som rørmateriale, samt polymetylpenten-1. Sist-
nevnte, som kom på markedet omkring 1965 under 
handelsnavnet TPX, hører egentlig hjemme i grup-
pen Konstruksjonsplaster. Den er bl.a. glassklar og 
har meget høvt termisk mykningspunkt, men ser 
ikke ut til å ha fått den betydning man ventet av den 
fra først av. 

Produksjon 
Tonn/år 

Termoplast 

hvorav Polyetylen 
PVC 
Polystyien 
Polypiopylei. 

36 900 000 

13 000 000 
10 000 000 
5 800 000 
5 000000 

9 000 000 Herdeplast 

hvorav Aminoplast 3 500 000 
Fenolplasl 2 100 000 
Polyuretan 1 300 000 
Umettet puiyesiei t 200 000 

Syntetisk gummi 
(kapasitet) 

hvorav Styren/bu 
Butadien 
Isopren 
Kloropteii 

Syntetiske fibre 
(organiske) 

9 2 1 5 0 0 0 

5 743 000 
1 242 000 

633 000 
448 000 

8 164 000 

hvorav Polyester 3 270 000 
Polyamid 2 600 000 
Akry l 1450 000 
Polyolefiner 700 000 

86% av termoplastprnd. 

90% av herdeplastprod. 

88% avsynt.gummi-kap. 

98% av fiberprod. 

Tabell 1. Vetdetisprodi.ks/o/ien av syntetiske polymerer i 1974 
(Kunststolle66 ini/i),- 641) 

Rent kvalitetsmessigerdet vel ikke skjedd så store 
forandringer innen polyoiefin-spektret i løpet av per
ioden, men det ai beides stadig intenst på polymeri-
sasjonssiden for å oppnå bedre kontroll over produkt -
egenskapene og frembringe produkter med «skred-
dersydde» egenskaper. Utviklingen på katalysator-
området er kanskje aller viktigst innen dette feltet, 
og man har bl a fått nye, høyaktive katalysatorer 
som kan brukes i lavere konsentrasjoner, og derved 
spare kostbare vaske/renseprosesser. Kopolymeri
sasjon er et meget viktig felt for frembringelse av 
elastomerer, plasimaterialer med høy slagfasthet, 
stor motstår 1 mot spenningssprekkdannelse og si-
ging, m.v. 

Polyvinylklorid (PVC) er den andre store av vo
lumplastene stadig like aktuell p.g.a. sin pris og 
sine meget store variasjonsmuligheter i produkte-
genskaper. Den har imidlertid opplevet tallrike per-
ioderav hardt vær i det siste 10-året, og stormen har 
vel ikke stilne! ennå. Første anslag gjaldt brannegen
skapene, hvor den uunngåelige saitsyreutviklingen 
er oml.lt foran. Noe senere kom debatten omkring 
vinylklorid monomer (VCM), som bl.a'. førte til at 
Norsk Hydro for en tid stanset produksjonen av 
PVC, og tremtvang drastiske og kostbare foran
dringer i produksjonsopplegget de fleste steder. 
Spørsmålet omkring helsefare fra eventuell restmo-
nomer i ferdigprodukter har også vært oppe til debatt 
med visse mellomrom. 

Heller ikke for PVC har man s ;tt mer enn margina
le forandringer i produ>Jegenskaper. Bedre forståel
se av og kontroll over polymerisasjonen har imidler
tid ført til bedre stabilitet og mer forarbeidingsvillige 
materialer. Og også for vinylklorid er utviklingen ^ 

http://oml.lt


Polypropylen elektiofilter 
for rensing av SO. -holdig 
gass. Filteret er produsert 
av firma A/S Industnmon-
tasie og montert ved en 
av Norges største elektro
kjemiske bedrifter 
Huset er sveiset sammen 
av 20 mm polypropylen-
plater og forsterkel med 
stålramme Tidligere ble det 
benyttet tynnere poiypropy-
lenplater foisterket med 
glassfiberarmert polyester 
Den nye metoden gir 
forenklet produksjon og 
fettere vedlikehold 

PlastreKolusjonen 
i industrien er A 

et faktum A 

Fra skurebøtter til romskip 
Hvis man for få år siden slo frempå at plast kunne 
erstatte maskindeler i stål, ville man blitt grundig 
jtiedd. Idag er det en realitet. Materialer som for 
<ort tid siden syntes uerstattelige - som f.eks. 
stål, glass og gummi - er nå på mange områder 
utkonkurrert av plast. I tillegg til den utrolig styrke 
som dagens plast kan tilby, kommer egenskaper 
som korrosjonsbestandighet, stor kjemisk 
esistens, fleksibilitet og forenklet produksjon. 

3lastmaterialer gir mulighet for redusert vekt og 
avere produksjonsomkostninger. 

Som man spør, får man svar 
ndustriens hodepine idag er å finne frem i plast-
iungelen. Hvor skal man spørre - og hva skal man 
spørre om? 
RIAS er Skandinavias største leverandør av plast 
halvfabrikata til industrien, - med selskaper 
i Norge, Danmark og Sverige. Våre samlede 
erfaringer fra disse 3 industrinasjoner skulle dekke 
ethvert felt enten det dreier seg om produksjons-
omlegning eller hvilke plast-typer som best fyller 
de gitte spesifikasjonen 

Objektivitet er nøkkelordet 
Vi fører de fleste termoplaster som finnes på 
markedet. Derfor har vi ingen kjepphestei eller 
egeninteresser ved vurdering av forskjellige 
kvaliteter. 
Våre kunder kan gjøre alle innkjøp hos samme 
leverandør, hvilket betyr rasjonalisert innkjøp og 
transport. Og vi får bedre innsikt i kundenes 
problemer, hvilket betyr at vi kan gi bedre 
veiledning og service. Vårt komplette lagerprogram 
sikrer en rask og pålitelig levering over hele 
landet. 

^XfZé r Vennlipst send Rias' Blå Bok om de forskjellige 
plasttyper og deres anvendelse i industrien 

\ P 
mi s 

Rias a.s 
Elveli, Sørkedalen 
Postboks 16, Roa. Oslo 7 
Tit (02124 91 20 



PLAST 
HALVFABRIKATA 

Spør oss! 

KEDDELL & BOMMEN A/s 
FRYSJAVEIEN 33 D 

POSTBOKS 23 - KORSVOLL 
OSLO 8 

TELEFON 2 3 3 5 8 0 
TELEX 11134 KEDDL N 

PS.: DeUe er forsiden pi vår 
plest hovedkalalog 

AKRYL PMMA 

1 PLATER - BOLT - BLOKK 
RØR - LIM - POLISH 

POLYKARBONAT PC 

2 POLYAMID/NYLON 
PLATER - RØR - BOLT - SLANGER 

PA 

ACETALPLAST POM 

3 PVC PVC 3 PLATER - BOLT - TRÅD og 
SLANGER 

POLYETHYLEN PE 

4 
PLATER - BOLT - TRÅD 
i LD og HD - HD 500 - HD 1000 4 POLYPROPYLEN PP 
PLATER - BOLT - TRÅD - RØR 
GLASS- og JUTEARMERTE PLATER 

ABS ABS 

5 PLATER og FOLIE 5 POLYSTYREN PS 
PLATER - FOLIE 

PTFE (TEFLON® - FLUON®) PTFE 
PLATER - BOLT - RØR 
IMPREGNERT GLASSFIBERDUK 
TRANSPORTBELTER ETC. 

PLASTVENTILER 
KULE-, MEMBRAN- og SLUSE-
VENTILER 
RØR - SLANGEKLEMMER 
FLENSER - ARMATURER 

SVEISEUTSTYR FOR PLAST 
SVEISEPISTOLER, GNISTSØKERE ETC. 

SILICON 
PROFILER - SLANGER - PLATER 
TEKNISKE DETALJER 

DIVERSE 

PVC 
PE 
PP 

Sl 



TII tross for nye hjelpemidler. som radiopeiling og saiellitlnaviga 
sjon. har sekstanten ikke utspill sm lotte Men uttormmgen har 
endret set, betraktelig, takket være moderne maienaler. Isteden 
tor messing brukes det aluminium og giass/iberlorsierket poly 
ester. Denne termoplasten utmerker seg ved hell ubetydelig 
opptak av fuktighel. og ved meget høy dlmensjonsstabililet. 
Den er i tillegg meget stiv og kan forarbeides problemtritt og 
rasjonelt IBASF) 

innen kopolymei isasjon stadig aktuell, innen byg
ningsindustrien er PVC del viktigste plastmaterialet, 
med store anvendelserf.eks. til rør og til gulvbelegg. 
Kvaliteter med god værbestandighet har ført til øket 
bruk iytterpaneler, tii vindusrammerm.v.. -bl.a. på 
sistnevnte område er ekstrudering av delvis ekspan
dert materiale meget interessant. 

Polystyren utgjør, som homo- og kopolymer, den 
tredje av de store. Særlig innen kopolymerområdet 
skjer det stadig nye ting - tabell 2 gir en oversikt over 
en del viktige typer. Men også som homopolymer og 
i blandinger er polystyren stadig aktuell, bl.a på 
grunn av sin overlegne forarbeidbarhet, formstabili-
tet - og sin pris. 

PS Polystyren 
HIPS High impact polystyrene 
SAN Styren-co-akrylnitril 
ABS Akrylnitr i l-buladien styren 
ASA Styren-co-akrylmtril med akryl-elastomer 
AES ••- » medetylenpropylen-dien 

kopolymer (EPDM) elastomer 
(forsøksprod.l 

ACS - » med klorert polyetylen elastomer 
(lab.prod.) 

Tabell 2 Enkelte polymerer som mneholder styren. 

ABS var allerede for 10 år siden en veletablert 
plast med en rekke gode egenskaper. Et visst behov 
for bedre værbestandighet førte imidlertid til utvi
kling av ASA. hvor butadienkomponenten er erstat
tet av en akrylelastomer. Denne kom på markedet i 
1969. Av nyere dato -og ennå bare på forsøksstadiet 
- er AES og ACs, hvor elastomerkomponenten be
står av henholdsvis etylen-propylen-terpolymer 
(EPDM) og klorert polyetylen. 

Fl ere nye konstruksjonsplaster 
Dette navn er valgt på en gruppe plastmaterialer 

som både prismessig og m.h.t. egenskaper (mekani
ske, kjemiske, optiske) generelt ligger noe over vo-
lumplastene. Bare et lite utvalgav utviklingseksem-
pler kan tas med her: 

Polyamidene (Nylon) er gamle og velkjente kon-
struksjonsmaterialer, men også her har det siste ti
året bragt adskillige nyheter. Glassklar, amorf nylon 
er ett eksempel, hvor man ved elegant valg av mo
nomerer har undertrykt krystalliniteten, men samti
dig beholdt nødvendig stivhet. Mens man tidligere 
bare hadde polyamid-6, 66, 610 og 11. er spektret de 
senere år også utvidet med polyamid-69, 612 og 12. 
«Monomer casting» - direkte polymerisasjon av ca-
prolaktam til polyamid-6 i store blokker - var under 
utvikling i første halvdel av 60-årene. Senere er også 
tilsvarende polymerisasjon til polyamid-12 kommet 
til. 

Lineal-polyester. Polyetylentereftalat (PETP)ble 
lansert som konstruksjonsmateriale for vel 10 år si
den. Som høykrystallinsk termoplast har den en rek
ke utmerkcde egenskaper, men også en del ulemper, 
særlig forbundet med forarbeidingen. Den beslekte-
de polytetrametylentereflalat (PBTP), som er av 
nyere dato, er på mange måtergunstigere å handtere, 
og har fått et kraftig oppsving blant en rekke forskjel
lige produsenter de siste år. Også enkelte av disse 
termoplastene kan nå fremstilles i amorfe, glassklare 
utgåver. 

Polymetytmetakrylat ogpolykarbonat er forlengst 
veletablerte plaster, men også her skjer gradvis utvi
kling og forbedring av spesielle egenskaper. Nevnes 
kan bedre brannmotstand, værbestandighet og ripe-
fasthet -sistnevnte bl.a. ved forskjellige overflatebe-
legg. 

Polyacelalene (POM), så vel homo- som kopoly
merer, etablerte seg som viktige konstruksjonsmate-
rialer allerede i første halvdel av 60-årene. Men også 
i 70-årene har det skjedd videreutvikling, særlig på 
kopolymerområdet. bl.a. med bedre bestandighet 
som resultat. 

Fluorplastene står i en klasse for seg, særlig når 
det gjelder kjemikaliebestandighet, men den klassi
ske PTFE er også unik når det gjelder friksjonsegen-
skaper, i en viss grad varmebestandighet, - o g forar-
beidingsvanskelighet! Første produkt som åpnet 
Større formingsmuligheter. var FEP - se tabell 3. 1 
det siste 10-året er bl.a. kommet til perfluoralkoksy-
fluorkarbon (PFA), - begge de sistnevnte er praktisk 
talt fullt fluorsubstituerte, men kan likevel f.eks. 
sprøytestøpesogekstruderes. Av andre forarbeiding-
svillige fluorplaster har de senere år bragt kopolyme-
rer av etylen med tetrafluoretylen (ETFE) og med 
trifluor-kloretylen (ECTFE). Videre har de skjedd 
adskillig utvikling med polyvinylidenfluorid (PVDF), 
som nå finnes i smelteformbare kvaliteter. Se forøvrig 
tabellen. ^~ 



Polyuretanene, eller i det hele alle de materialer 
som kan fremstilles på basis av isocyanat, er vanske
lige å plassere i noen bestemt gruppe. På dette områ
det skjer det imidlertid stadig utvikling, kanskje først 
og fremst innen skumplast, men også innen elasto
merer, lakk, lim m.v. 

Strukturskum er nevnt i et tidligere avsnitt. Innen 
bygnings- og isolasjonsteknikk er det flere utvi-
klinger å merke seg på hardskum-området, så som 
polyisocyanurat (PIR) og polykarbodiimid (PCD), 
begge med forbedrede brannegenskaper og termiske 
egenskaper forøvrig. Høyaktive system for sprøyte-
belegging av skum på tak og vertikale flater er en 
interessant mulighet. 

Tabell 3. Fluorplaster. 

Kjemiske navn 

Pojyletrafluoretylen (PTFE) 
Polyfluoretylenpropylen 
Perfluoralkoksyfluorkarbon (PFA) 
Polyetylen-co-tetraftuore tylen 
Polyvinylidenfluorid (PVDF) 
Polyvinylfluorid IPVFI 
Polyvinylidenfluorid-co-heksafluorpropylen 
Polytrif luorkloretylen (PTFCEI 
Polyetylen-co-trifluorkloretylen 
Polyvinylidenfluorid-co-lrifluorklore tylen 

«Superplastene» 
er en gruppe materialer som ennå delvis blir betrak
te! som eksotiske, men de omfatter også typer som 
forlengst er tatt i vanlig bruk til spesialanvendelser. 
De kjennetegnes bl.a. av at prisen ligger noe høyere 
enn for de vanligste konstruksjonsplastene - for 
mange også betydelig høyere, mens høy temperatur-
bestandighet ofte er et av de viktigste fortrinne ne 
ved dem. 

Polyfenylenoksyd (PPO) og polysulfon ble begge 
lansert i midten av 60-årene (på samme tid som de 
allerede nevnte TPX og PETP). De har forlengst 
befestet sin rolle - førstnevnte er riktignok senere 
blitt mest benyttet i styren-modifisert utgave, lettere 
forarbeidbar og til lavere pris. 

Senere er mange andre kommet på markedet, -
tabell 4 gir en viss oversikt. Felles for mange av disse 
er stive, aromatiske grupper i polymerkjeden, eller 
mer eller mindre kondenserte ringsystemer. 

Tabell 4. Nyere polymerer 

Kjemiske navn 

Polyfunylenoksyd (PPOI 
Polysulfon 
PoiyetersuHon 
PolyarylsuHon 
Polyaryleter 
Polyfenylsulfid (PPSI 
Polyimid 
Polyamidimid 
Polybismaleimid 
Polybonzimldazol 

Selvom bilen bovedsakelig er et produkt av jern og stål, far den 
stadig flere plastkomponenter. For tyve ar siden var det bare 
W kg plast i hver bil, idag er det 70-80 kg. Og legger man til 

syntetiske fibre og syntetisk gummi, kan man regne at ti prosent 
av bilens vekt er kjemiske komponenter. Dette snittbildet viser 
vbor mange deler av plast ..cm finnes i en personbil. Front- og 
hekkpartier, stotfangere, spoilere og grill i karosseriet, korro-
sjonsbeskyttelse, pynte/ister, pynlefelger, lokk, panser, paknin-
ger i eksteriøret. Inne i bilen benyttes det plast og syntetisk 
gummi i motorrom, i det elektriske anlegget, til oppvarming og 
ventilasjon, til instrumentpanel. i seter og sikkerhetspolstring 
og sist men ikke minst også i drivverk. Også lakk og stoffer for 
understellsbehandling baseres på kjemiske stoffer. (Bayer AC} 

Ikke mange helt nye plater i fremtiden 
Det har i mange år vært hevdet at det er svært lite 

sannsynlig å regne med noen helt ny <.volum»-plast i 
oversiktlig fremtid. Det samme kan vel sies fremde-
les. Spørsmålet er om ikke det samme også gjelder 
for nye polymerer til konstruksjonsplaster, skjønt 
her kan man nok fremdeles vente at nye monomer-
typer vil bli fremstilt og føre til nye produkter. Stort 
sett kan man vel si at de fleste tenkelige organiske 
polymerer har vært forsøkt i laboratoriet, og man vet 
i grove trekk hvilke egenskaper man vil få ut av en 
valgt molekylstruktur. Spørsmålet er som regel bare 
om egenskapene er interessante nok til å forsvare 
igangsetting av storteknisk produksjon. 

Nye materialer vil imidlertid stadig bli lansert. 
men da ikke basert på helt nye monomerer, men på 
nye kopolymerer og på kombinasjoner av eksiste
rande polymerer, eventuelt modifisert med tilsats-
stoffer, koplingsreagenser osv., som nevnt i et tidli
gere avsnitt. Eventuelle gap (pris, egensKnper) mel
lom volumplaster, konstruksjonsplaster og de mer 
eksotiske vil derfor etterhvert fylles, slik at man i 
større grad enn i dag vil finne et kontinuerlig spek
trum av plastmateriala- for nesten ethvert behov.» 



Kapasitet og kvalitet er nøkkelord i det om
dømme eth vert firma far. 1118 land har kun
der tillit til Schenck og selskapets produk-

Utbalanserlng 

Material- og 
konstruksjonsprøvlng 

Dette er SCHENCK 
ter, fordi maskiner, anlegg og problemløs-
ninger bygger på den modema teknikks si
ste landevinninger og krav. 

Schenck har 5000 medarbeidere på seks 
produksjonssteder. Til dette kommer 14 dat-
terselskaper og 68 representasjonar verden 
over. 

La Schenck løse også Deres problemer., 

mCARLSCHENCK AG 
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"Når et verksted kjenner til stålets 
egenskaper og kan teknikken, er resultatet 
en spesialvals eller en hel fabrikk. 

sn^yHWwnmÆwiftjflKnsiyf. «tfr nar»alCfft fbnamwgt»' 
arbeide produsert flere egne løoninger. Samarbeidet med egen 
papirindustri har gitt store fordeler for tilpassing av det 
tekniske utstyr til produksjonen. Samarbeidet med vår 
mekaniske treforedlingsindustri har ført til utvikling av 
nye typer sagbruksmaskiner. 

Som en av elerne av Xamyr-gruppen deltar vi i utviklingen 
av celluloseindustriens maskiner dg prosesser. 

Karhula pumpefabrikk og stålstøperiet samarbeider aktivt 
med verkstedet Pumpefabrikkens produktsortlment er 
omfattende, alt fra mindre serieproduserte industri-
pumper til store spesialpumpec 

Nøyaktig fagarbeide og 
vanneteknikk i storskala. 

Dampkjeler, roterende ovner, varmevekslere og 
annet varmeteknisk utf *yr er det viktigste for 

Varkaus verksted. Leveringer skjer til papir- og cellu
loseindustrien, kjemisk industri, metallurgisk industri 

og til andre bransjers fabrikkanlegg. 
Varkaus verksted har vist stor oppmerksomhet når det 

gjelder utvikling av spesialkjeler. Dette kan väre Jdeler som 
leveres til celluloseindustrien for gjenvinning av kjemlkalier 

og spillvarmekjeler for metallurgiske prosesser. 
Kanskje mindre representativ, men dog en betydelig produkt

gruppe, er borete perforerte plater som brakes til silplater i siler 
og presser. Slike plater leveres til cellulose- og livsmiddelindustrien 

over hele verden. 
Intensivt utviklingsarbeide, utviklingen av produkter, og søking etter nye 

er konsentrert til Hans Ahlström Laboratoriet Som resultat av dette arbeidet 
kan nevnes formflow-innløpskassen for høykonsistensmasser, flbreflow-

trommen for behandling av returpapir og virvelsjiktovnen for forbrenning av forskjellige slamtyper. 
Nøyaktig planlegging, kvalitetskontroll og fagmannsdyktighet hører til Ahlströms Verkstedsindustris tradisjoner. 
På disse tradisjoner, og på den stadig mer avanserte produksjonsteknikken vil arbeidet også bli basert i fremtiden." 

AHLSTROM 
A. Ahlström Osakeyhtlö, Verketedslndustri 

AhlStriim A/S, Uj. BjørnsonBgato 80,3000 Drammen, Tlf. 02-818280,818281, Telex 17532 ahlas n. 
A. Ablatrom« Svenska Industrier Ab, Lindövägcn 77, Bo« 6048, S-00006 Norrköplng Sverige, Tlf. 011-108230, Telex 04328 alawad i 





er løsningen på de fleste oppbevaringsproblemer. 

Anvendelig i alle bransjer. 
Bilservice - brannstasjoner - butikker og utstillingslokaler - elverk - hobbyrom - industrien -

materiallager - renholdsverk - skogbruk - skoler - sykehus - verksteder - verktøylager - yrkesskoler etc. 
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34 gasstankskip f ra Moss Verft 
siden 1965 

Av ingeniør R.I. Sjøli 
Moss Rosenberg Verft A.S 

Moss Verft som ble tilslutte! Kværnerkonsernet i 1961 her spesi
alisert seg på bygging av gasstankskip. Et nært samarbeide har 
hele tJden eksistert med Kværner Brug % moderflrmaet I konser
net, hvis lange erfaring I bygging av trykktanker stadig har vært av 
stor nytte. 11965 leverte Moss Verft sitt første gasstankskip. Frem 
III Idag har verftet tiisammen levert 34 LPG (Liquefied petrolum 
gas), LNG (Liquefied natural gas), etylen- og kjemlkalletankskip av 
forskjellige sterrelser med fra 3000 til 29 000 m 3 lastetank kapasi
tet. 
I slutten av sekstlérene begynte verftet å se p i mullgheten for i 
bygge LNG tankskip. En nærliggende tanke var i benytte den 
erfaring man hadde hostet med trykktanker, nærmere bestemt 
kuletanker. I 1970 ble Rosenberg Verft, Stavanger, overtatt av 
Kværnerkonsernet og slitt sammen med daværende Moss Værft 
& Dokk og Moss Rosenberg Verft a.s ble stiftet. Det samme iret 
ble Moss Rosenberg's LNG Design presentert for første gang, 
bare et i r etter at idein var unnfanget. Designen ble møtt med 
bemerkelsesverdlg Interesse over hele verden. 

Naturgass blir fraktet økono
misk i flytende form simpelthen av 
den grunn at volumet da bare er ca 
1/600 av opprinnelig gassvolum. 
Dette forer til at gassen må kjøles 
ned til den ekstremt lave tempera-
turen-162°C,vedatmosfæretrykk. 

Kjennemerket på Moss Rosen
berg's LNG Design er lastetankene 
mod deres kuleform. 

Kuletanken er opplagret på en 
vertikal kontinuerlig sylindrisk dei 
kalt «skjørtet». Skjørtet er festet til 
kuletanken ved ekvator ved hjelp 
av en spesiell profilert ring, og er 
den eneste forbindelsen tanken 
har med skipsskroget ellers. 

Inne i kuletanken er det installert 
et tårn. Dette tårnet inneholder rør 
for lastehandtering'/systemet, la-
stepumper, kabler. spray system 
for nedkjøling av tanken og en 
leider som gir lett adgang til bun-
nen av tanken. 

All tilkopling skjer gjennom do
men på toppen av tanken. På tår
net kan det mo iteres en bom for 
inspeksjon av kuletanken Innven
dig. Utvendig er kuletanken isolert 
med polystyrene. Denne Isolasjo
nen blir spunnat på tanken ved 
hjelp av en splnograf. Rundt ekva
tor, på polene og på skjørtet der 
splnografen ikke kommer til, be-
nyttes det Isolasjonspanelor. 

Bak denne forholdsvis enkle de

signen ligger et intenst og utstrakt 
forsknings og utviklingsarbeide. I 
dette arbeidet har Det norske Veri
tas og Kværner Brug ^ vært sen
trale medarbeidere. 

Det såkalte «Leak before failu
re» konseptet var med å styre de-
signutviklingen. Hvis det oppstår 

en sprekk i tanken skal det være 
mulig å oppdage sprekken ved 
lekkasje av lasten, før sprekken 
vokser til kritisk størrelse. Fra rna-
terialtestprogrammet hadde man 
ganske komplette bruddmekam-
ske materialdata. Ved siden av det
te måtte man ha oversikt over 
spenningsforholdene i kuletanken 
for å kunne estimere sprekkfor-
plantingen i skallet. Det ble laget 
prøver med den samme spen-
ningsfordelingen som i kuietank-
skallet. Prøvene ble utsatt for vek-
slende belastninger. Det viste seg 
at en sprekk forplantet seg pent 
gjennom platen, men belast
ningane måtte være mye større 
enn den aktuelle for at sprekken 
skulle forplante seg. 

Dermed kunne en konkludere 
med at kuletankenes levetid vil væ
re et titall ganger lengre enn selve 
skipet. Skulle allikevel en sprekk 
oppstå, er kuletanken utstyrt med 
et beskyttelsessystem for smålek-
kasjer, og dette skal være istand til 
å samle opp en eventuell lekkasje 
av flytende gass. Isolasjonen på 
tanken med dens væsketette hinne t^k» 
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Modelt av LNG-lekteren 

drenerer lekkasjen og fører den 
ned på den Isolerte dobbeltbun-
nen som virker som samlekar. 

P.g.a. lastens ekstremt lave 
temperatur vil kulene under ned
kjøling trekke seg sammen. Den 
radielle kontraksjonen av tanken 
blir tatt opp på en kontrollert måte 
over et begrenset parti nær toppen 
av skjørtet. Utformingen av ekva-
torprofilet har vært gjenstand for 
intense studier. Mange profiler er 
blitt testet ved hjelp av fotoelasti-
ske metoder for å finne den opti
male formen som ga den laveste 
spenningskonsentrasjonsfaktoren. 

I noen år nå har utviklingsar
beidet vært fokusert på bulekrite-
riene for tynnveggede sylindre og 
kuler. Bulestyrken er folsom for 
formavvik. Teoretiske beregninger 
for perfekte sitall må derfor korri
geras med eksperimentelle reduk-
sjonsfaktorer. Eksperimentene 
som vil bli avsluttet i løpet av 1977 
ventes å føre til visse materialbe-
sparelser med bibehold av sikker-
het. Ved siden av materialtestene 
og modellforsøkene har man vært 
istand til å lage en komplett spen-
ningsanalyse av kuletankkonsep-
tet, dette viser at designen har en 
meget høy grad av fleksibilitet når 
det gjelder varierende størrelsar 
og tankarrangementer. 

I årene frem til idag har Moss 
Rosenberg bygget og levert 7 LNG 
tanksip i størrelsesorden 29000 
m 3 til 125 000 m 3.1 tillegg er det fra 
våre lisensverft levert 2 stk 125 000 
m 3 og enda 13 er i ordre. Moss Ro-

¥ K ^ 

senberg med lisenstagere har ca 
45% av alle LNG tankskip i ordre. 

Med bakgrunn i de store forsin-
kelsene ved de fleste landbaserte 
LNG anleggene under bygging, 
bestemte Moss Rosenberg seg for 
å utvikle et flytende anlegg for 
nedkjøling og lagring av naturgass 
på feltet. 

Dette spesielle anlegget er be
regnet for operasjon i den Persiske 
Gulf og vil koste ca 60% av et t i l 
svarande landanlegg. Gassen fra 
feltet vil bli samlet på en produk
sjonsplattform hvor tyngre hydro-
karboner og vann blir fjernet. Fra 
denne Plattformen overføres gas
sen via rørledning ti l prosessdelen 
på en lekter. Prosessen består kort 
av ytterligere rensing og nedkjø
ling. 

Boligkvarteret er plassert på for-
reste delen av en lagerlekter, så 
langt vekk fra prosessanlegget 
som mulig og har rom for 81 per
soner. Beroende av vanndybde og 
værforhold på operasionsfeltet i 
kan man benytte forskjellige for-
ankringssystemer. 

LNG-lekteren har en pro
duksjonskapasitet av flytende 
gass pr dag som kan holde eksem
pelvis 4-5 125 000 m 3 store LNG-
skip i regulær trafikk mellom den 
Persiske Gulf og Japan. Moss Ro
senberg's LNG Design har med de 
mange LNG tankskipene og LNG-
lekteren vist seg å være en anven
delig og meget tiltrodd design. Pr 1 
september er det blitt bygget 51 
kuletanker totalt. • 

Ventilasjonsrøi 
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Beskyttelsessystem for smålekkas/er 



ProduktivHsetssi 
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Norsk 
industri 
velger 

Koneisto 

Landets industriledere erfarer at Koneisto's produkter 
møter de krav som stilles, - ikke minst med hensyn 
til økonomien. 
Det lønner seg å ta kontakt med vårt ingeniørteam før 
bestemmelsen gjøres. 

Koneisto Norne A/S er ei dalterseiikap av del finske 
Oy Koneisto AB on ble etablert i Norne i 1U67. 
1'irmael består av 5 samarbeideiulc selskaper som 
lilsammen dekker lev f unser til del vesemlijie av del 
bransjes/iekter norsk i, ''/stri står for. 

mk koneisto L 
W Norges 

Kontor, Utstilling,barvlceovdellng, Maekln- og delelöyfir 
Holmen, 3000 Drammen - Tvt 83 27 85 



400 gassturbiner fra KV siden 1967: 

Bringer Norge opp på 
internasjonalt toppnivå 
Av teknologidirektør Jan Mowill 
Kongsberg Våpenfabrikk 

Kongsberg Våpenfabrikk har 
siden 1967 produsert 400 gas
sturbiner som er i drIVt rundt 
om i verden. Denne produk
sjonen har vært med på é 
bringe norsk verkstedlndustri 
opp på et internasjonalt nivå, 
samtidig som den har ført til 
underleverandør for annen 
norsk industri. Dersom norsk 
industri hlir gitt anledning til 
videreutvikling, er det på det 
rene at denne teknologien i 
fremtlden kan anvendes I for
bindelse med utnyttelse av 
såvel bølgeenergi som sole
nergi. 

Blidene viser Elling på besøk hos 
sin leverandør og ved sltl prøvestad, 
Kongsberg Våpenfabrikk 11924, og (2) 
en av hans rotorer som nå finnes på 
Norsk Teknisk Museum. Denne Impo
nerande tørste begynnelse og ver-
densdebut fikk neppe den støtte den 
fortjente. Det slos at norsk Industri Ikke 
var villig til å satse dengong. Elling dø
de I 1949. 88 år gammel. 

Norsk gassturbinindustri har 
hatt to begynnelser:Én i juni 1903 
da den norske tekniske pioner, 
Egidius Elling, demonstrerte den 
første gassturbin s^m ga ove' 
skuddseffekt, og en i septembei 
1967 da Kongsberg Våpenfabrikk 
starlet utprøving av en industriell 
gassturbin, av egen konstruksjon. 
Rotoren var uvanlig (3), spesi
elt for en maskin på over 1000 HK, 
med sin ett-trinns radial kompres
sor og ett-trinns radial turbin. Den 
helt overhengende rotor ble be
baktet som en dristig konstruk
sjon. Opprinnelg var den anvendt 
som drivmaskin til maritimt hjel-
pemaskineri, i første rekke lastol-
jepumping, senere også som ge-
neratorsett. Turbinen ble kon
struert for såvel horisontal som 
vertikal operasjon, og utstrakte 
prøver ble foretatt med en simulert 

rotor i en lagerrigg (2). Ved hjelp av 
et hydraulisk arrangement var det 
mulig å simulere sjøgang under 
drift for å verifisere lagerkonstruk-
sjonen. Det ble imidlertid aldri le
vert en vertikal turbin til tross f or at 
den virl'.c' efter hensikten. 

11 S e8/89 ble det også utvik,ot en 
vprsio; . '<"C2, som maskinen he
tor, rued et r :.'<alt annulært brenn-
tarn. netts var for ei mobil 
iT-'-endels.- rv or inaskinc . j totale 
s.ørrelseog ikt var av særlig stor 
bety.in'nj. u . e r jkkg denne ver
sjon f:kK " tktibk anvendeise. Den 
vanlige ''sontale KG2 med et 
tangen.^ it brennkammer slo imid
lertid meget godt an, og fra 1970 
(daproduksjonenstartetforalvor, 
fordoblet bedrtften leveransene 
hvert år inntil en produksjonstakt 
på rundt et hundre turbiner pr. år 
ble nådd i 1975. Teamet, som ^ -



opprinneiig bestod av forfatteren 
med fem medarbeidere, utviklet 
seg i løpet av de neste 8 år til en 
divisjon med ca. 400 personer. 

I mellorntiden var det etablert et 
internasjonalt markedsopplegg 
for turbinproduktet med bl.a. et 
heleid datterselskap i Houston, 
Texas, og en lisensavtale med Ko
be Steel-konsernet i Japan. An-
vendelsene og installasjonsstede-
ne er blitt mange: eksempler er 
Ekofisk i Nordsjøen (4), mobile 
kraftstasjoner for leveranser i Iran 
Midtøsten - Tyrkia, turbo-
elektrisk lastoljepumpedrift i ned
erlandske skip og mange flere. 
Det var imidlertid Norges 
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 
som var den ferste kunde og som 
ga stor inspirasjon i det videre ar
beide (S). 

Den teknologi som har vokst 
frem med gassturDinvirksomheten 
på Kongsberg, har fått betydning 
for norsk industri generelt: ikke 
bare på grunn av de underleveran-
ser som denne virksomhet i seg 
seiv har skapt, men også fordi den 
har hjulpet til å bringe verkstadin
dustrien her i landet opp på et in
ternasjonalt nivå. Dette har igjen 
medført at bedriften har fått et be
tydelig engasjement på flymotor-
siden i samarbeide med amerikan
ske bedrifter Dette innbefatter og
så arbeide i forbirdelse med store 
turbineroffs hore til drift av genera
torer og kompressorer. 

Under utviklingen av en maskin 
vil det alltid finnes «barnesyk-
dommer». I virkeligheten er det å 
kvitte seg med problemer under 
felterfaring en fortsettelse av utvi
klingsprosessen. Tendensen i ut-
vikl ingenav startpåliteligheten er 
et godt eksempel på dette. En 

slik erfaringsbetinget utvikling
sprosess er imidlertid sterkt påvir-
ket av at en får en god økning i 
driftstimer. En kurve over akku
mulert felterfaring viser at man i 
år har passert det magiske 1 milli
on driftstime-tallet. som ofte reg-
nes å være forutsetningen for en 
fuMvoksen gassturbin-virksomhet. 
Av de 400 gassturbinar som er le
vert hittil, er omtrent en tredjedel 
beregnet for kontinuerlig drift, 
hovedsakelig offshore i Nordsjøen, 
Den Arabiske Gulf og Syd-Øst Asia 

Det er fremdeles meget få gas-
sturbinfirmaer i verden, hvis man 
sammenligner med antall diesel-
motorprodusenter. I Skandinavia 
er det for tiden bare tre firmaer 
som arbeider med egne utvik-
linger. 

Luftforsvaret har gjennom en år-
rekke utviklet verdifull ekspertise i 
forbindelse med vedlikehold av 
jetmotorer og turbo-shaft motorer. 

Kongsberg Våpenfabrikk har også 
hatt nytte av dette arbeide, spesielt 
fra Luftforsvarets Forsynings
kommando på Kjeller. 

Den endrede energi-situasjon i 
verden har forårsaket nye proble
mer og nye uttordringer, ikke 
minst tif gassturbin-industrien. 
Det finnes mange eksempler på 
områder sorn behandles. eller som 
har vært diskutert, i denne forbin
delse: 
- Videreføring av radialturbin* 

teknologien tit høyere periferi-
hastigheter (ca. 700 m/s) og 
høyere temperaturer tover 
1000°C) for å få bedre virk-
ningsgrader og lavere kostnad 
pr. installert kilowatt. 

- Nye materialer/prosesser er i 
ferd med å bli introdusert, f.eks. 
plastisk forming av superlege-
ringer og keramikk. Her vil vår 
Kunnen på radialturbin-siden 
finne anvendslse, helt ned til 
100-200 HK klassen. 

-Utv ik l ing av forbrenningssyste-
mer • for forbrenning av lav-
kalori-gasser og kull. 

- Sammensatte energisystemer. 
som Combined Cycle - Total 
Energy og Co-generation i for
bindelse med bedriffer eller i de
sentraliserte kraft- og varme-
verk. 

-Intensivert arbeide med forbe
aring av komponent-
virkningsgrader. 

Turbin-teknologien kan også få 
anvendelse i forbindelse med så-
vel bolgeenergi som solenergi. 
Disse anvendelser ligger noe frem 
i tiden, men det er på det rene at 
den satsing som er gjort på områ
det i Norge også bør kunne gi fruk
ter i fremtiden, hvis bare norsk in
dustri blir gitt anledning ti l å vida
reutvikle den teknologi som er 
etablert. På den måten kan vi 
unngå å starte norsk gassturbi-
nindustri for tredje gang. • 



Teknisk inspeksjon med Olympus industri-fiberskop 
OLYMPUS INDUSTRIFIBERSKOP ER ET VERK
TØY FOR INSPEKSJON VED ETTERSYN ELLER 
REPARASJONER AV F.EKS. RØRGANGER, MOTO
RER, GENERATORER, TURBINER ELLER ANDRE 
MASKINER SOM ER TIDKREVENDE A DEMON
TERE. UTSTYRET BESTAR AV FIBERSKOP OG 
LYSGENERATOR. . 
STILLKAMERA ELLER TV-KAMERA KAN TILKO-
PLES. 

OLYMPUS INDUSTRIFIBERSKOP TRENGER BARE 
EN LITEN ÅPNING FOR A KOMME INN. SKOPET 
HAR EN STYRBAR FLEKSIBEL SLANGE SOM KAN 
DIRIGERES FREM TIL INSPEKSJONSSTEDET. 
SKOPSLANGEN KAN LEVERES I FORSKJELLIGE 
LENGDER OG DIAMETRE MED SIDEOPTIKK EL
LER RETT FREM OPTIKK. 

OLYMPUS INDUSTRIFIBERSKOP ER DET HJEL
PEMIDDEL SOM GJØR DET MULIG A STILLE EN 
RIKTIG DIAGNOSE PA ET TIDLIG TIDSPUNKT, SLIK 
AT SERVICEARBEIDET KAN TILRETTELEGG ES OG 
DE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER KAN BLI 
TATT. 

POLACK 
ØNSKER DE YTTERLIGERE INFORMASJON J > m e s P o | < , c k „., 
VENNLIGSTFYLLUTKUPONGENOG SEND DENTIL: Eckersbergs gate 31 • ! • 

Oslo 2 B S 
Telefon 02/56S877 I S H 

• Send brosjyremateriell over Olympus IF-skop Firma 
• Kontakt meg tor ytterligare informasjon eller A d 

demonstrasjon 
Kontaktperson 
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Numerisk styring 
fil ferdig produkt 

Av sivilingeniør Jan Erik Torjusen, 
*k Kongsberg Våpenfabrikk 

På alle omrader Innen produksjonstek
nikken har det stadig foregått en utvi
kling etter mønsteret mekanisering, In
strumentering og automatisering. 
Masklnerlngslndustrlen fikk, rlktlgnok i 
form av en speslalanvendelse, forholds
vis Hdllg mete den moderne datatek
nikken I form av numerisk styring I verk
tøymaskiner. Dette har stor betydning 
-p.g.a. de mullgheter som numerisk 

styring umiddelbart gir I form av kom
plekse geometrler, produktivitet og 
kvalitet -

- p.g.a. det potensial som ligger I en da
tateknisk understøttelse av de foran-
llggende oppgåver, som arbeidsfor-
beredelse 09 konstruks|on, og derved 
også mulighetfor en datamessig inte
grasjon mellom disse oppgåvene og 
overfor den numerisk styrte delen av 
utvikllngen. 

Numerisk «Engineering» - slik forfatta
ren har opptattet begrepet - befatter 
seg med nettopp denne problemstil
lingen, hvor det ytes bidrag fra flere 
hold: 
Fra Industrien seiv og fra leverandører 
av verktøymaskiner og tllvlrkningssy-
stemer, fra systemleverandøren på da-
taslden og forskingsinstitusjonar. 
Foif atteren gir noen korte eksemplar på 
hva som ser ut til a bil utvikllngen innen 
de viktlgste feitene. 

Numerisk styring av verktøymaskiner 
CNC-styringene, basert på minidatamaskiner el

ler mikroprosessorar, er nå fullstendig dominerende 
pa verktøymaskinmarkedet. En gunstig prisutvi
kling, kombinert med stadig meromfattende ytelser, 
har gjort dette mulig. 

De mest karakteristiske egenskapene ved CNC er, 
foruten enkel programmering og økede kommunika-
sjonsmuligheter som setter operatøren i stand til å 

fra idé 

1 
_jg 

Maskineringssenter med palettsystem betyr oppspenning og 
rigging på et minimum av tid. 

pavirke bearbeidingen, en stor grad av fleksibilitet i 
tilpasningen til ulike verktøymaskintyper. 

Den videre utvikling av CNC-systemenes funk
sjonelle egenskaper er bl.a. preget av krav til pro
duktivitet, redusert bemanning (ubemannede skift), 
funksjonsdyktighet og sikkerhet, forenklet vedlike-
hold, samt standardisering. 

Programlagring 
En viktig egenskap når det gjelder funksjonsdyk

tighet og sikkerhet er programlagring, dvs. CNC-
styringenes evne til seiv å lagre sitt arbeidsprogram, 
slik at dette ikke behøver leses inn for hver gang et 
nytt emne skal bearbeides. Ved at programmet la-
gres i styringens interne hukommelse økes sikkerhe-
ten vesentlig. 

Det foregår en livende utvikling når det gjelder 
plassbehov og kapasitet for datamaskinhukommel-
ser. Dette muliggjør en betydelig økning i CNC-
systemenes programlagringskapasitet uten store 
prismessige konsekvenser. 



SOF - System Diagnostics Facility - testmodut tit Kongsberg 
CNC 2000. SOF torenkler vedllkehoid av CNC betydelig. Ved 
hjelp av SDF kan vedllkeholdsmannen raskt linne frem til 

feiten og titen tidsspille skifte ut det «ga/e« kort. «SDF-
pakken» kan etter noen timers opplæring benyttes av bruka
ren seiv. 

Palettkodlng og f lerbestyknlng av 
verktøy 

Maskineringssentre med palettsystemer hører til 
de anlegg som har høyest automatiseringsgrad. 

Ved hjelp av palettene kan forskjellige ar-
beidsstykker på forhand spennes opp og med mini
malt tidsforbruk veksles i maskinen, klart for bear-
beiding. Dette muliggjøres ved at CNC-styringen 
identifiserer den enkelte palett ved hjelp av en egnet 
kode, og automatisk tilordner det delprogram som 
hører til det aktuelle arbeidsstykket. Ved at det kan 
legges opp et magasin med paletter som kan veksles 
automatisk, er muligheten til stede for å kjøre lengre 
tid (eventuelt hele skift) uten bemanning. I en slik 
situasjon er det også aktuelt å innføre en overvåk-
ning av verktøystatus og automatisk innveksling av 
nytt verktøy når bestemte grenseverdier for slitasje 
overskrides. Dette er mulig méd hjelp av CNC. 

Generell styring og overvaknlng 

Det skjer en gradvis økning av CNC-systemenes 
styringsomfang. Funksjoner som har å gjøre med 
transportinnretninger, lade/spenneutstyr og målesta-
sjoner kommer etter hvert inn. Dette, kombinert 
med direktestyring av slike sekvensfunksjoner fra 
styresystemet, betyr en detaljert funksjonsovervåk-
ning av utstyret, øket driftssikkerhet og redusert 

feilrettingstid. Her kommer også CNC-styringenes 
eget diagnosesystem inn, både det som er innebygget 
og til enhver tid overvaker systemets funksjon, og 
det som kan benyttes når feil på styringen har inn-
truffet. Denne utvidelsen av CNC-systemenes sty
ringsomfang må ses i sammenheng med det vi kan 
kalle «automatisering av de supplementære funksjo
ner» . 

Det er ikke lenger bare verktøymaskiner med sine 
akser og hjelpefunksjoner som styres ved hjelp av 
datateknikk, men også håndteringsutstyr, måle- og 
kontrollutstyr, etc. Utviklingen på så vel robotsiden 
som når det gjelder bruken av programmerbare kon
trollere er klare eksempler på det. 

Delprogrammering 
Man kan med en viss rett si at innføringen av 

numerisk styrte verktøymaskiner skapte nye oppgå
ver. En av disse er å fremskaffe de programmer som 
beskriver de arbeidsbevegelsene som skal til for å få 
utført den ønskede bearbeiding. Til dette finnes flere 
løsninger; manuelt eller ved bruk av datamaskiner. 

Ved automatisk programmering beskrives verk-
tøybaner ved hjelp av det vi kan kalle et høynivå-
språk, og det produseres hullbånd ved hjelp av et 
eget programsystem med tilhørende postprosessor 
for den aktuelle verktøymaskin. APT, som er det 



Er du sveiset 
fast til en annen forbindels 

enn oss? 
Som kjøper av god sveis 
har du flere seigere. 
Siden det er deg 
som volger, vil vi gjerne 
sende litt lettlest informa
sjon om håndsveising, 
halvautomater, 

automatiserte og Det koster ikke mer 
mekaniserte sveiseanlegg, enn en telefonbeskjed 
skjasremaskiner, 
HPG-gass, elektroder, 
tilsettmaterialer, tilbehør 
og serviceinnstilling. 

eller en kort melding 
i posten til oss. 
Få dager etter fär du vär 
egenpresentasjon. 

ESAB 
Hovedkontor og fab 
Kanalgt. 3 
Postboks 205, 
3251 Larvik 
Tlf.: (034) 83240 

73 sveiseir har gitt raaultatar 



mest generelle og det mest anvendte programme
ringsspråk, er utviklet for stordatamaskiner. En ge
nerell løsning, som en i dag ofte ser brukt, er derfor å 
utføre NC delprogrammering helt eller delvis ved 
Hjelp av APT på stor datamaskin, f.eks. ved termi-
nalforbindelse over telenettet. 

Lokale programmerlngsstasjoner 
Tendensen gär nå i retning av dedikerte program-

meringsstasjoner basert på minidatamaskiner. 
Hovedfunksjonene for et slikt programmeringssen-
ter er frembringelse og verifikasjon av programmer, 
og forvaltning av programmer, dvs. arkivering, opp
datering, vedlikehold, etc. 

Et slikt minidatamaskinbasert programmerings-
senter har eksempelvis vært i drift ved % Kongsberg 
Våpenfabrikk siden 1974. Det understøtter nå ca 50 
NC- og CNC-maskiner, og ca IS 000 programmer er 
hittil produsert, de fleste av disse finnes arkivert 
(ved hjelp av utskiftbart platelager). Tendensen er nå 
at det stadig tilbys flere varianter av høynivåspråk på 
slike minibaserte programmeringssentre. Seiv om 
disse ikke vil være så allmenne og effektfulle som 
AFT på stormaskin, kan de likevel dekke en vesent
lig del av de aktuelle jobber i et gitt tilfelle (ofte 
70-80%). Den fordelen som gis av lokal høynivå 
programmering er først og fremst umiddelbar tilgang 
og hurtig gjennomløpstid på jobbene. Dermed har 
programmereren gode muügheter til å optimalisere 
sitt program. Dette kan oppnås ved en eller annen 
form for «dialog» programmering, eller ved hjelp av 
interaktiv grafisk programmering. 

Forbindelsen til konstruksjonsslden 

Interaktive grafiske ayatemer 
(IGS) 

På dette feltet drives det et betydelig forsknings-
og utviklingsarbeide og det finnes nå på marked« 
minibaserte IGS-systemer for forskjellig anvendel-
ser, f.eks. mekanisk og elektronisk konstruksjon, 
skipsteknikk, kartografi, eir.: 

For konstruktøren betyr et slikt hjelpemiddel be
tydelige lettelser både i konseptfasen, der et antall 
utkast skal behandlas, og ved utarbeidelse og oppret
ting av detaljbeskrivelsen med ulike projeksjoner og 
snitt, dreininger, skaleringer, målsetninger, toleran-
ser, etc. Det finnes en rekke eksempler på vellykket 
praktisk anvendelse av slike IGS-systemer, seiv om 
det, når det gjelder mekaniske anvendelser, fortsatt 
må sies å være i introduksjonsfasen. 

Konstruka|on - tllvlrknlng 

Anvendelsen av IGS på konstruksjonssiden er og
så interessant sett i forhold til den numerisk styrte 
delen av tilvirkningen. Siden alle ledd fra konstruk-

En Kongsberg PC 100 programmerlngsstasjon med grafisk 
sklerm for interaktiv redigering. Bildet viser programmering 
a v plategrupperlng. 

sjon via programmering til styring av bearbeidingen 
nå kan være datamaskinbasert, er det mulig å koble 
disse sammen til det vi kan kalle integrerte numeri
ske konstruksjons- og tilvirkningsløsninger (ref. den 
amerikanske betegnelsen Computer Aided De
sign/Computer Aided Manufacturing, CAD/CAM). 

Dette oppnås ved at den matematiske produktde-
finisjonen som etableres i det interaktive grafiske 
konstruksjonssystemet direkte ved hjelp av datama-
skinkommunikasjon kan overføres og vidercbehand-
les av programmeringssystemene. 

Produktdefinisjonen som IGS-systemet gir ut kan 
kjøres på vanlig måte ved hjelp av en APT-
prosessor, enten på stordatamaskin eller i enklere 
tilfeller på et lokalt programmeringssenter. I begge 
tilfeller er det mulig å få resultatet, ferdig postpro-
sesserte programmer, over i programmeringssente-
ret uten at en noe sted behøver å gå veien om teg-
ninger, manuelle lister, etc. Dette er spesielt viktig 
dersom det er snakk om store datamengder. Det kan 
da også være aktuelt å overføre delprogram-dataene 
ved hjelp av datamaskinkommunikasjon direkte fra 
programmeringssenteret til de aktuelle verktøyma-
skinstyringene. 

En slik «DNC» -eller integrert løsning - vil der
med fullføre den komplette datamaskinbaserte pro-
duktfrembringelse for den numeriske del av tilvirk
ningen. 

Den praktiske erfaring med slike Iøsningerer hittil 
liten. Foruten å løse problemene med spesielt store 
datamengder, er det klart at gjennomløpstiden vil 
kunne på virkes sterkt. Spesielt vil en slik integrert 
løsning ha stor betydning i situasjoner der det er 
vesentlig å kunne gjennomføre så vel konstruksjon 
av en geometri som utprøving av ferdigmaskinerte 
detaljer, i løpet av kortest mulig tid. 

Ved ytterligere skritt både i automatisering og or
ganisasjonsform, nemlig et cedeopplegg med en rtill-
automatisk cellekjerne, inntar programmeringssta-
sjonen og DNC-systemet en sentral plass. Det er 
derfor god grunn til å anta at vi står foran realisering 
av slike systemer i løpet av de nærmeste årene. • 



De finner oss pa 
samme adresse... 
Bulten er en av Europas ledende produsenter av festeelementer, Kanthal er verdenskjent for sitt motstandsmateriale. Konsernet 
har dessuten egne divisjoner for kjetting og laftekomponenter, rustfrie benkebeslag, presisjonstepning og sentrifugalstøpning, 
samt kjedeproduksjon. 
Vi ivaretar konsernets interesser i Norge gjennom 5 avdelinger som hver for seg representerer konsernets 5 divisjoner. 

SKRUEAVDEUNGEN (I 

Leverer sekskantskruer i kval.4.6 og8.8, 
INSEX-skruer i kval. 8.8og 12.9, selvborende 
og selvgjengende skruer, låsemuttere, 
samt spesial-detaljer etter tegning, også 
rustfritt og syrefast. 

Leverer Nikrothal og Kanthal motstands-
materialer, termoelement-tråd og pyro-
meterrør, Kanthal Super elementer, labo-
ratorieovner, bimetall og folieelementer. 

BuHen-Kanthal as 

Leverer sertifiserte løftekjettinger og 
detaljer godkjent av Statens Arbeidstil
syn. Dessuten kjetting fortransportformål 
og tømmerfløting. 
Benkebeslag i rustfritt stål 18/8. 

I 1970 skjedde fusjonen mellom Bult-
fabriks AB, AB Kanthal, Ramnäs Bruk AB, 
Åshammars Bultfabriks AB og Eskilstuna 
Fabriks AB, og det nye storkonsern fikk 
navnet Bulten-Kanthal AB. 

STØPEGODSAVDEUNGEN (GD) 

Leverer presisjonsstøpte detaljer etter 
«Lost wax»-metoden og Shawmetoden 
samt sentrifugalstøpte emner opp til 
1000 mmø. Dessuten leveres sintrede 
detaljer i stål frå Sintermetallwerk 
Krebsöge GmbH. 

Leverer rullekjeder, transportørkjeder, 
fleyerkjeder og gallkjeder - dessuten en 
rekke spesialkjeder, samt kjedehjul for 
disse i forskjellige materialkvaliteter. 
I tillegg leveres teknisk kunststoff for bl.a. 
kjedeføringer. 

Etter 1974 er eksportorganisasjonene i konsernet styrket betydelig. For Norges vedkonimende hadde konsernet i alt 5 ulike 
representanter, og det var en riktig utvikling at man i begynnelsen av 1976 begynte å se på muligheten til et eget datterselskap. 
Den 1. juni 1976 ble dette en realitet, og Bulten-Kanthal A/S startet sin virksomhet med 11 medarbeidere, hvorav 9 tidligere 
hadde vært tilknyttet konsernet gjennom de tidligere norske representanter. Ved utgangen av 1977 var antall,medarbeidere 15. 

BuHen-Kanthal as Enebakkveien 117 Oslo 6 
Telefon (02) 67 1782 Telex 17270 bukan n 
Bankgiro 8045.65,00104 
Postgiro 227.4553 [ • SKIIUEAVDEUNG« KANTKAIAVDE llNG«Srøl>£GODSAW>EUNG »RAMNAS BSUK-AVDEUNG • KJEMAYDEUNG 



Norskprodusert numerisk 
utstyr gjennom 20 år 

Av R.W. Forsberg, Kongsberg Våpenfabrikk 
S. Johannessen, Sentralinstitutt for industriell forskning 

Vanlige verktøymaskiner styres av ope
ratør etter arbeldstegninger og mål. Ko
pimaskiner styres av en føler etter en 
modell. Automatiske maskiner styres 
gjerne ved hjelp av mekanisk oppsatte 
programmer. Alt sammen går på a lage 
et fysisk resultat fra en fysisk modell. I 
motsetning til dette går NC ut på å lage 
et fysisk resultat ut fra en matematisk 
modell, der arbeldsstykket ligger be-
skrevet ved et sett tall, og der selve ar
beidsprosessen utføres via numeriske 
beregnlnger. Dette medfører større 
nøyaktighet I det ferdige arbeldsstykket 
og mullghet for lett å skifte over ti! nye 
oppgåver. 

«1», «o» og verktøymaskiner 

Som så mye annet begynte det i USA. Økende 
toleransekrav til komplekse arbeldsstykker gjorde 
det nødvendig med stadig flere mai.̂ r for hvert ar-
beidsstykke. Disse malene ble etteriwert beregnet 
på datamaskin, og det naturlige spørsmålet meldte 
seg: kan en datamaskin eller lignende utstyr produ
sere malen også når den først er beregnet? Derfrå er 
ikke veien lang til å hoppe over malen og la maskinen 
produsere hele arbeidsstykket. Dette problemet 
havnet etterhvert på MIT, avdeling for servomeka-
nikk, der man i 1952 klarte å få frem en prototype på 
en NC fresemaskin. Med tidens teknologi tok selve 
styringen et middelstort rom alene, men fordelene 
ble regnet som så store at flere bedrifter begynte 
utvikling av NC-basert utstyr og bygget på erfa-
ringene fra MIT-prosjektet. De første kommersielle 
installasjonene ble gjort sommeren 1957. Dermed 
hadde NC for alvor gjort sitt inntog. 

ESSI-styringen fra 1961 - kilometre med ledning. 
Matematikk, sirkler og båter 

I 1958 var altså NC en realitet, seiv om teknikken 
ennå var lite utviklet. I 1958 var også noen av for-
skerne på Sentralinstitutt for industriell forskning 
(SI) på utkikk etter nye oppgåver etter at utviklingen 
av NUSSE, Norges første elektroniske datamaskin, 
var ferdigstilt. Det falt seg da ganske naturlig å ta opp 
NC som forskningsprosjekt, og for å rette anvendel-
sen inn mot spesielle norske problemer, valgte man å 
satse på et system for styring av skjærebrennere på 
skipsverft. Dette prosjektet fikk støtte fra NTNF, og 
med Stord Verft som industripartner la forskerne 
ved SI i vei. 

Etter en rekordhurtig utviklingsprosess ble det 
første anlegget med ESSI-styringssystemet installert 
på Stord Verft i I960. Det som var nytt med ESSI, 
var at det var mulig å styre skjærebrenneren i meget 
nøyaktige rette linjer og sirkelbuer ut fra enkle tall-
beskrivelser. Dessuten var transistoren tatt i bruk 
som komponent, noe som reduserte styringens vo
lum betraktelig, fra «dagligstue» til «garderobe
skap». Nå trengte man i grunnen bare en produsent. 
Denne fant man på Kongsberg. 

Den militærtekniske utvikling etter krigen og Nor
ges beslutning om deltagelse i NATO i 1949, medfør
te at Vs Kongsberg Våpenfabrikk (KV), som Norges 
eneste våpenprodusent, tidlig ble engasjert i i 



Den ferste sklærebrenneren på Stord Verft. ESSI-styringen er I 
hytten I bakgrunnen. 

NATO-koordinerte og nasjonale prosjekter. Slike 
prosjekter og produkter basert på avansert elektro
nikk og servoteknikk skapte grunnlag for systemati
ske investeringer i teknologisk ressursoppbygging 
og produktutvikling. Bedriften hadde derfor oppar
beidet seg den nødvendige kompetanse for å påta seg 
en avansert produksjon, og i 1961 ble det inngått en 
avtale mellom SI og KV der firmaet fikk rettigheten 
til produksjon og salg av ESSI-systemet. 

ESSI på verdensmarkedet 
I 1962 presenterte så KV den første kommersielle 

ESSI-styringen, beregnet på skjærebrennere på 
skipsverft. Veien lå nå apen for erobring av ver
densmarkedet. 

En interessant bieffekt ble også utnyttet. Da 
ESSI-styringen ble utviklet i 1959, benyttet man en 
tegnemaskin til utprøvingen. (Det er faktisk mulig at 
dette var verdens første numerisk styrte tegnema
skin.) Det viste seg at ESSI-systemet var hurtig og 
nøyaktig nok til å styre tegnemaskiner, så i 1966 
lanserte KV, i samarbeid med SI, numerisk styrte 
tegnemaskiner til bruk i industri og forskning. 

I 1967 fikk Kongsberg gullmedalje på Brno
messen i Tsjekkoslovakia for sitt ESSI-system til 
styring av ulike typer verktøymaskiner. Samme år 
inngikk SI og KV miUionkontrakter med spanske og 
franske skipsverft for levering av numeriske tegne
maskiner, styringer og det avanserte programverk
tøyet AUTOKON, også utviklet på SI. 

AUTOKON - hjelpemiddel for 
NC-programmerere 

De fleste konstruksjoner var inntil NC-perioden 
begynte, utarbeidet ved hjelp av passer og linjal. 
Siden ESSI-systemet kan generere både rette linjer 
og sirkler, skulle det være en enkel sak å overføre 
slike tegninger til styredata. Problemet med skips-
tegninger var imidlertid at tegningene ikke var full
stendig målsatte, men i stor grad refererte til et sett 

spanteriss i skala 1:10, som heller ikke var særlig 
målsatte. 

For å lette arbeidet for programmererne ble det 
startet et prosjekt på SI i 1960. Dette prosjektet, som 
ble drevet i samarbeid med Akergruppen, ga pro-. 
grammereren mange muligheter for å spesifisere de 
forskjellige elementer som inngikk. Spesielt kunne 
de refereres til spanterissene når det gjaldt plater 
som lå an mot ytterhud. 

AUTOKON ble utprøvet og tatt i bruk ved Stord 
Verft, og i 1965 også solgt til General Dynamics Co. i 
USA. Dette var for øvrig den største programpakke 
som til da var solgt fra Europa til USA. Siden har det 
gått slag i slag. og AUTOKON brukes i dag av et 
50-tall verft over hele verden. 

Datamaskinen er også numerisk 
De tradisjonelle NC-styringer er oppbygget ved 

hjelp av digitale kretser som er fast oppkoblet for å 
gjøre en spesiell oppgave. Dette gjør styringen hur
tig, men lite fleksibel. Bruker man derimot en vanlig 
datamaskin for å styre verktøymaskinen, kan man 
øke fleksibiliteten på bekostning av hastigheten. 
Med egnede styreprogrammer kan man imidlertid 
også komme rundt de verste hastighetskravene, og 
man har da fått en CNC (Computerized Numerical 
Control). 

I 1969 viste Kongsberg Våpenfabrikk på den in
ternasjonale verktøymaskinutstillingen i Paris et 
operativt CNC-system for verktøymaskiner utviklet 
i samarbeid med NTH/SINTEF. I CNC-systemene 
inngår bedriftens egenutviklede programmerbare 
datamaskin, SM4, en sivil utgave av den militære 
SM3. 

I CNC blir styringens teknologiske egenskaper 
bestemt av et SYSTEMPROGRAM som lagres i da
tamaskinens hukommelse. Med dette oppnås stor 
tilpasningsdyktighet til ulike verktøymaskintyper 
med bibehold av høy standardiseringsgrad. Et annet 
vesentlig trekk ved CNC er den utvidede kommuni
kasjon og den høye grad av «komfort» for så vel 
operatør og programmerer som vedlikeholdsperso- i 

Kongsbergs tørste tegnemaskin, Kingmatlc 1215. Den tegnet4 
m/mln med et ES&'I styreskap. 



BYGG PÅ KUNNSKAP 
OG ERFARING 

Industri-, anlegg- og transportsektoren gjennomgår en rivende utvikling. 
Det fremslilles nye og mer effektive maskiner, både enkle og mer kompliserte. Materialene blir 
bedre, konstruksjonene kraftigere og virkefeltene større. 
Til tross for dette, erfarer de fleste at maskiner og utstyr ikke kan 
arbeide tilfredsstillende uten et tidsmessig RESERVEDELSLAGER og SERVICEOPPLEGG, 
og ikke minst LEVERANDØRENS FAGKUNNSKAP. 

Derfor satser vi på høyt kvalifiserte fagfolk på alle hold, de beste tekniske hjelpemidler 
og den rette innstilling til kundeservice. 
Dette har vi gått inn for siden vi startet i 1898. 

Kontakt oss idag! 

MaskinßeK'LundeCo. 
Oslo Stavanger Bergen Trondheim Tromsa 
(02)687080 (045)75 744 (05)262410 (075)16615 (083)83626 

Tilslutte! Kvarnerkonsernst 
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Mtifefwav 

TH montering og demontering av Fenner's tøns-
mHäofwetementor med TAPER LOCK BOSSJrtSW-
ger dii kun en sekafcantnøkkel. Systemet tøtøetfes 
tN mange viktige msskäikomponenter og 9É«f at 
ttu slipper arbeidet flied boring av aksemJty^g 

avpasning, bearbwdtog av kitespor, spqat 
trekker for demostertrig m.m. TAPBfM; 

BOSS føree i mer erm. 250 dimensjoner o\' 
, ser til alle metriske «tamiardbortnger fra Iffipi 
, . opp til t25 mm diameter. Sa her ha&ifc$A.' 

virkelig arbeidssparande syitetft 



nale. NTH/SINTEF og Kongsberg Våpenfabrikk 
har i utvikling og industrialisering av CNC-
prinsippet vært pionerer i Europa, og i dag er det 
denne type styring som anvendes på de fleste nume
risk styrte, komplekse verktøymaskiner. 

Kongsberg datamaskiner er i dag sentralenheten i 
de fleste av bedriftens produkter: tegnemaskiner, 
styringssystemer og datasystemer for administra
sjon, overvaking og prosesskontroll. 

Innsatsen er krönet med hell. Grunnlaget for en ny 
og fremgangsrik industri er lagt. Fra en handfull an
satte med en beskjeden omsetning på et par millioner 
kroner beskjeftiger i dag Datadivisjonen på Kon
gsberg vel 400 mennesker - med datterselskaper og 
salgskontorer i USA, Frankrike, England, Italia, 
Vest-Tyskland, Danmark og Sverige. Omsetningen i 
1976 var nærmere 130 millioner kroner. 

Mindre og mindre elektronikk 
To ting ser ut til å være felles for NC og CNC. 

nemlig pm og plass. Prisen var i «liten enebolig» 
klassen og plassen omtrent som et moderne 300-
liters kjøleskap. Dette førte automatisk med seg at 
det var mange norske bedrifter som aldri kunne an-
skaffe noen form for NC. 

I 1972 kom så mikroprosessoren. Denne kompo
nenten, som har revolusjonert som mye annet elek
tronisk utstyr, skulle også få betydning for NC. Et 
nytt samarbeid mellom SI og KV ble startet i 1974 
med mål å utvikle - en uCNC - mikrodatamaskin 
NC. Resultatet har nå vært i produksjon en stund 
under navnet MINC. 



MINC - med mikroprosessor -tor plassering direkte på skjæ-
rebrenner. 

«MINC» eren liten, kompakt styringsenhet basert 
på mikroprosessor og h-jviederhukommelser, hvor 
antall kort er redusert til totalt 5 utskiftbare enheter, 
2 kort for kraftforsyning og 3 elektronikk-kort. Pro
gramformatet på huilbåndet er gode gamle «ESSI». 
For bare 10 år siden ville en tilsvarende NC veid 400 
kg og innehold! rundt regnet 240 elektronikk-kort! 

NC i en total sarnmenheng 
Automatiseringen ved bruk av NC og CNC førte i 

begynnelsen ofte til tidkrevende programmeringsar-
beid. Det neste trinn på automatiseringsstigen var 

derfor å ta i bruk datamaskinverktøy i selve pro
grammeringsfasen. Vi har allerede nevnt AUTO-
KON, som er et forbehandlingssystem. Andre hjel-
pemidler kan være et «bibliotek» med standardiserte 
hullmønstre som kan kalles opp etter behov. Slike 
muligheter («makroer» på dataspråket) krever en 
datamaskin, og KV har i år tilbudt markedet minida
tamaskiner med spesialutstyr, såkall programme-
ringsstasjoner. 

Stadig mer intelligens i systemet 
Interaktive grafiske systemer har i flere år vært et 

uvurderlig hjelpemiddel for redigering av Huta, for 
eksempel for utlegg av elektroniske kretskort. I 
samarbeid med det amerikankse Applicon Corp. 
markedsfører nå Kongsberg større interaktive sy
stemer beregnet for design og konstruksjon på det 
mekaniske, skipstekniske så vel som på det karto
grafiske område. Bedriften er med dette i ferd med å 
realisere komplette numeriske konstruksjons- og til-
virkningsløsninger. Dette oppnås ved at den mate
matiske produktdefinisjon som etableres i det inter
aktive grafiske konstruksjonssystemet, direkte kan 
overføres og viderebehandles av datamaskiner til 
styreprogrammerfor CNC-maskinene. Derved opp
nås en hurtig og sikker teknologisk forbindelse mel
lom konstruksjon og tilvirkning, noe som gir formgi-
verne større frihet og muligheter til å finne frem til 
den beste løsning. 

Her ligger fremtiden når det gjelder NC -et totalt 
system fra skisse til ferdig produkt. • 

Veien tir et integrert system: Interaktiv grafisk konstruksjon. 

1 
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ELEKTRISK SJAKTOVN med heisbart tak. 
Innvendige dimensjoner: 5,5 m bredde, 5,5 m høyde, 
10 m lengde. 
Installert effekt 700 kW 
Arbeidstemperatur 650° C 

OLJEFYRT KLOKKEOVN med hydraulisk lafting. 
Innvendige dimensjoner: 2,25 m bredde, 2,8 m høyde, 
6,5 m lengde. 
Arbeidstemperatur 1300°C 

GASSFYRT BELTEOVN 
Direktefyrt konveksjonsovn. 
Arbeidstemperatur 500°C 

ELEKTRISK KAMMEROVN med vognherd. 
Arbeidstemperatur 1000°C 

CHE konstruerer, produserer og monterer ovnsutstyr og ovnssystemer for 
varmebehandlingsprosesser i jern-, stål-, aluminium-, kjemisk- og keramisk 
industri. 

C.IrT.Evenseri Industriovner A.s 
Fredrikstad. Tlf. 032/21076 



Roboter og håndterings-
manipulatorer - industriens 
nye hjelpere 
Av disponent Alv Tengs-Pedersen 
Jonas Øglænd % 

Frem Hl 1977 er anvendelse av 
manipulatorer og roboter for 
det meste tatt I bruk I fore-
gangsbedrifter for A automa
tisere handtering. I det siste 
halvår går det tydelig frem at 
f lere og flere Industribedrifter 
ser nødvendlgheten av å ta I 
bruk héndterlngsmanlpulato-
rer og roboter I sin daglige 
drift og innlemme det i sin tek
nologiske kompetanse. Det 
ser ut til at skepsisen mot det 
litt belastede ordet robot er 
overvunnet og at Industriens 
folk I sin almlnnellgiiet ser på 
handteringsmanipulatorer 
som et godt hjelpemiddel til å 
effektivisere, automatisere og 
rasjonalisere. 

I vårt høykostland nytter det ikke 
bare å klage og gi opp. Flere og 
flere ser at en må ta i bruk finere 
teknologi for å automatisere, slik 
atvi blir konkurransedyktige også i 
fremtiden på høykvalitetsproduk-
ter, og kan beholde de ar
beidsplassens en har med vesent
lig høyere produksjon. 

Jeg sa at roboter var et belastet 
ord. og mange spør hva vi egentlig 
snakker om. Derfor er det nødven
dig med en inndeling, en klassifi
sering. 

Vi har verktøyhåndteringsrobo-
ter; f.eks. Trallfa's robot, som med 
enkel programmering kan repete
re sprøyting med lakkerings- og 
emaljeringspistol i de mest kom
pliserte arbeidssituasjonen Videre 
kan denne verktøyhéndteringsro-
bot programmeres til å foreta 
kompliserte sveiseoperas joner, 
hvor roboten fører verktøyet, nem
lig sveiseelektroden. 

Den andre type robot er håndte-
ringsroboten, som f.eks. Øglænd 
Move-O-Matlc. Håndteringsrobo-
ter kan foreta f lyttehåndtering, be-
tjeningshåndtering og en kombi
nasjon av disse. 

Hvls en holder seg ti l håndte-
ringsroboter, harvl inndeling i f le
re typer: 

Mlnl-Mater 

Denne robot er konstruert for 
lettere vekter fra 0 til ca 6 kg. 

Den kan bli innrettet etter et 
bredt utvalg av produksjonsma-
skinerier og kan beveges mot faste 
endestopp i fem akser. Maskinen 
er pneumatisk drevet og stoppe-
punktet er mekanisk justerbart 
mot endestopp. 

Arbeidsområdet for denne indu-
strirobot er: 

Ut-/innbevegelse 0—250 mm 
svingbevegelse 270° 
opp./nedbevegelse 0 - 3 0 0 mm 
maksimum hastighet 1 m/sek. 
nøyaktighet i0 .1 mm 

Auto-Mater 

Dette er en robust robotkon-
struksjon med tre servokontroller-
te bevegelsen Den har hydrauliske 
kraftorganer og to pneumatiske 
håndbevegelser. Hver av de fem 
bevegelsene kan bli brukt hver for 
seg eller kombinert, tilpasset de 
enkelte håndteringsoppgaver. 
Gripeverktøy eller andre spesial-

bevegelser konstrueres for hver 
oppgave. 

slaglengde ut-/innbevegelse 500-1000 mm 
hastighet pä bevegelse 1 m/sek. 
nøyaktighet ±0,5 mm 
svingmuligheten 280° 
opp./nedbevegelse 
rekkevidde 60° 
arm i ytre stilling 2 m nøyde 
lastekapasitet Auto-Mater 
full fart 30 kg 
lastekapasitet Auto-Mater 
redusert hastighet 60 kg 

CNC Auto-Mater 

Dette er en avansert computer-
styrt robot med samme manipula
tor som vanlig Auto-Mater, men 
med fem servostyrte frihetsgrader 
(aksar) og er direkte programmer
bar på tastatur hos operatør. 

Som en ser av det ovenforståen-
de, er håndteringsroboter inndelt 
etter flere parametre som: 

Håndteringsvekt, rekkevidde, 
hurtighet, nøyaktighetsgrad, 
«*arrelse, programmeringsev-
ne, hukommelse osv. 

Denne fleksibilitet og differensi
ering gjør at den enkeltes behov i 

Trallfe sveiserobot TFI-3000 W med Modul Table /iggsystem. 



SNEKKEVEKSLER OG SNEKKEVEKSELMOTORER (22 kW, 6300 Nm) 
TANNHJULSVEKSLER OG TANNHJULSMOTORER (22 kW, 3150 Nm) 

(koaksial akselorientering) 
SYLINDRISKE- OG KONISKE TANNHJULSVEKSLER, VINKELVEKSLER 

(900 kW, 50 000 Nm) 
BREDKILEREM- OG PLANETVARIATORER (7,5 kW) 

TAPPVEKSLER (55 kW, 8500 Nm) 

Våd store leveringsprogram, anvendelse av nasjonale og internasjo
nale normer (tannhjulsbe regning, akselhøyder.nofmtall.akseltapper 
o.s.v.), konsekvent anvendelse av elektriske normmotorer, bygge-
kloss-system, fullstendige tekniske spesifikasjoner, samt gunstige 
priser er den beste garanti for et rasjonelt valg av transmisjonen 
Levering fra lager eller verk. 
Kontakt oss op vi er behjelpelige med å løse Oeres transmisjonspro-
blemer. 

ff. Henriksen A/S 
Hakonsgt . 90, 3250 Larvik. 
Tlf. (034) 86 410. Telex: 18510. 

I 9 S 3 MOTORIDUTTORI 
s.n.c. di GILIO ROSSI S C. 

M O D E N A - TAUA 

Telex 52 180 

K. Henriksen A/S, HSkonsgt. 90,3250 Larvik 

Send oss brosjyre for veksler og motorer. 

Navn: . . 
Stilling: . 
Firma: . . 
Telefon:. 
Adresse: 
Sted: . . . 
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framtidige elektroniske styringar 
med direkte programmering. 

Videre er vi hos Øglænd allerede 
et godt stykke på vei ti l standard 
moduler for de forskjellige seks 
aksebevegelser. Disse standard 
moduler kan kombineras sammen, 
monteres i tak, på vegger, på gulv 
eller på stativer og maskiner, alt 
etter den enkeltes behov. Dette 
modulsystem gjor at utviklingsar
beid for det enkelte prosjekt kan 
reduseres ti l absolutt minimum. 
Prissettelsen på den enkelte løs-
ning blir forenklet. Service og re
servedeler blir for brukeren enkla
re, billigere og hurtigere. 

Øglænd MOVB-O-MA TIC Auto-mater 

sfc '', kunne dekkes på den billigst 
mulige måte, både med hva som 
skal håndteres, hvilke avstander, 
med hvilke hastigheter, syklusti-
der og hvor store serier og dermed 
behov for omprogrammering som 
er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. 

Salg av håndteringsroboter er 
derfor på ingen måte salg av ma
skineri over disk Tvert imot er sal-
get av slike roboter basert på pro-
sjektløsning av ingeniører som bi-
står kundene i hvert enkelt tilfelle. 

Økonomiske aspekter 

I de år som er gått har en fått 
gode erfaringer både i Norge og 
internasjonalt med deøkonomiske 
rentabilitetsbetraktninger ved in
stallasjon av roboter. Økonomiske 
spesialister og avanserte bedrifter, 
særlig i Sverige, har analysert seg 
frem til at roboter med både rasjo-
naliseringseffekt og miljøforbe-
dringseffekt har en effektiv t i l 
bakebetalingstid på 3-4 år. 

Det må i en rentabilitetskalkyle 
regnes med en kostnad på et gjen
nomsnitts fremtidig årsverk på ca. 
kr 125 000,-. Ved å slippe å ansette 
flere folk kan en altså få vesentlig 
produksjonsøkning ved kapitalin-
vestering som i de aller fleste tilfel
ler gir en meget gunstig intern ren
te. 

De bedrifter som anskaffer den 
første håndteringsmanipulator 
bør dog ikke forvente for hurtig 
økonomisk tilbakebetalingstid, da 
en del av kapitalinvesteringen på 
denne må belastes på utvikling og 
nye metoder som hører fremtiden 

ti l . Alle er nodt ti l å begynne på 
denne prosess før eller siden, uan
sett produksjonstype, seriestør-
relse osv. Det samme har norsk in
dustri allerede erfart ved bruk av 
CNC-styrte prosessmaskiner som 
dreiebenker, fresemaskiner, bor-
verk osv. Akkurat det samme vil 
skje med håndteringsmanipulato-
rer. 

MII|o 

Den rekken av håndteringsma-
nipulatorer som allerede er i daglig 
bruk i norsk industri viser tydelig 
den gunstige virkning for bedrifts-
ledelsen og klubbens represen
tantar i miljøarbeid og jobbutfor-
ming. Vi har fått en ny arbeidsmil
jølov og i håndteringsmanipuiato-
ren har vi fått et virksomt, effektivt 
verktøy til å forbedre arbeidsmiljø 
og trivsel. Dette er i seg seiv moti
vering nok til å anskaffe håndte-
ringsmanipulatorer på en rekke 
steder i forskjelligartet industri og 
næringsvirksomhet, transport- og 
byggevirksomher. Når en da i de 
aller fleste tilfeller kan påvise god 
rentabilitet, bør ikke avgjørelsen 
være vanskelig. 

Teknologiutvikling 
Dagens generasjonar av håndte-

ringsmanipulatorer er fullt betjen-
lige, både styringsmessig og me
kanisk for de fleste praktiske hånd-
teringsproblemer i industrien, 
byggevirksomhet og transport. 
Det er en tydelig utvikling mot bruk 
av mer mikroprosessorteknikk i de 

Norsk Innsats p i robotfeitet 

Når en studerer anvendeise og 
løsningerav roboter på de interna
sjonale messer rundt i verden leg
ger en fort merke til at Norges inn
sats på robotfeitet ligger godt an. 
Særlig i Rogaland er nå robot-
tettheten i industrien ganske stor, 
og vesentlig mer utviklet enn ellers 
i landet. I Rogaland bygges det så-
ledes opp et industrielt miljø hvor 
håndteringsmanipulatorer og ro
boter har fått sin naturlige og selv-
følgelige plass i industrien. Det er 
allerede kommet frem erfarings-
verdier som viser at der roboter 
har vært i daglig drift en t id, er det 
svært vanskelig, for ikke å si umu
lig, å fjerne disse fra vedkommen-
de arbeidsoperasjon. 

Ved bruk en tid får man som re
gel frem praktiske erfaringer. En 
sparer varer i arbeid og frigir der
med kapital, en sparer vesentlig 
plass og kan dermed ofte slippe 
utbygging. Prosessmaskiner som 
før var en flaskehals og lite motive
rande for operatøren har plutselig 
fått ledig kapasitet seiv om anfallet 
har steget. Kvaliteten blir bedre da 
operatøren får bedre t id og anled
ning ti l å gjennomføre sin statisti
ske kvalitetskontroll, måling, opp
setting av verktøy osv. Disse erfa
ringer, sammen med forskning og 
utvikling på yrkesskole-stadium 
og distrikthøgskoler i nært samar
beid med industri og TESA-
medlemsbedriftene, gjør at miljøet 
er svært gunstig og kan gi impul
ser til andre som ville forsøke å 
oppnå et tilsvarande miljø. 

Det er ikke lett eller bill ig å ta i 
bruk håndteringsmanipulatorer 
og roboter, men når bare den en
kelte bedrift har presset seg t i l den 
første installasjon og oppfølging 
av denne, vil i de aller fleste tilfeller 
resultatet være tilfredsstillende og 
friste ti l gjentagelse og øfcning. Det 
er en god ressurs å ha i f remtidens 
konkurransekamp for norsk indu
stri. 
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Ceramic 
Backing for sveising fra 
en side. 

Mer enn 4 0 o E s B S 9 
Hot-start anlegg brukas 
daglig av skipsverft over 
hele landet. 

l ^ B B H s t e n e r er al
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Vår verkstedindustri -
en smeltedigel for teknologi 
Av forskningssjef Nils Chr. Tømmeraas 
tys Raufoss Ammunisjonsfabrikker 

Norsk verkstedsindustri har gjennom
gått en meget rask utvikling slden 1945. 
Brutto salgsverdi er like stor som (or det 
maksimale utbyggingsalternativ for pe-
troleumsvlrksomheten I norsk sektor av 
Nords|øen. Fra å være hjemmemar-
kedsrettet har verkstedslndustrlen ut
viklet seg til en meget betydelig ekspor
tindustri, og eksporten av verkstedspro-
dukter har vokst til ca. 30 prosent av den 
samlede norske eksport. Norsk verk
stedsindustri har sin forankring I skips
fart og kraftutbygging. Men I løpet av de 
siste 10-15 årene har det skjedd en be
tydelig omlegging mot otfshore-vlrk-
somhet, samtidig som det har skjedd en 
meget interessant utvikling av Interna
sjonalt konkurransedyktige nye verk-
stedsprodukter. 

Fra 1,5 til 32,5 milliarder 
I løpet av 25 år, fra 1950 til 1975 økte brutto pro

duksjonsverdi i verkstedsindustrien fra ca. 1,5 milli
arder kr. til ca. 32,5 milliarder kroner. Samtidig økte 
antall ansatte fra 46 000 til 105 000.1 andel av Norges 
samlede produksjon økte verkstedsindustrien fra 17 

til 31 prosent og andelen av der. samlede norske 
eksport økte fra to til 30 prosent. Fra å være typisk 
hjemmemarkedsorientert vokste verkstedsindustri
en frem til å bli den betydeligste norske eksportindu
stri og til å bli den viktigste industrigruppe i norsk 
næringsliv. 

Grovt sett kan verkstedsindustrien deles inn i seks 
hovedfelter: s.'gpegods, metallvarer, maskiner, 
transportmidier, elektriske apparater og materiell, 
transportmidier og tekniske og vitenskapelige in
strumenter. 

11975 var produksjonsverdien ca. 20 ganger større 
enn i 1950. Fra 1950 økte lønningene i verkstedsin
dustrien fra kr. 3,22 pr. time til kr. 27,62 i 1975, eller 
med en faktor på snaut ni. Et riktigere tall for å 
bedømme den virkelige vekst er derfor antall ansatte 
som økte ca. 2,3 ganger. 

Hovedtyngden av verksteHsindustrien lå i 1975 
fortsatt i gruppen «transportmidier, inklusive skip og 
oljerigger», som utgjorde snaut 50 prosent av pro
duksjonsverdien . 

Vekst gjennom samarbeide og 
spesialisering 

Norsk skipsbyggingsindustri har vokst frem i et 
intimt samarbeid med norske redere og norsk skips
fart. Det mest karakteristiske trekk i skipsbygging-
sindustriens utvikling er gruppedannelsene, i første 
rekke danneisen av Akergruppen og Kværner, 
Moss- Rosenberg, spesialiseringen av verftene og 
veksten i skipsbyggingsaktiviteten på Vestlandet. 

De tradisjonelle integrerte norske verftene, slik 
som Akers Mek. Verksted, Nyland Verksted, 
Kaldnes etc, hadde ikke skrogbyggingskapasitet til 
å følge med i redernes utvikling mot stadig større 
skip. Løsningen ble nye skipsverft, spesialisert på 
skrogbygging. Seiv om spesialisering og sammenslå-
ing økte skipsbyggerienes konkurranseevne ble etter 
hvert konkurransen fra utlandet, spesielt Japan, 
ubehagelig. Det ble klart at fremtiden for norsk 
skipsbyggingsindustri lå i spesialisering og i å dekke 
lokale norske behov. 

Av nye produkter er det i første rekke Moss- Ro
senbergs aluminium kuletanker for transport av fly
tende gass og Akergruppens halvt nedsenkbare bo
replattform H3 som huskes. Begge disse produktene 
er eksempler på internasjonalt konkurransedyktige ^ 



Kaltenbach 
sager seg nye veier. 

Følg med. 
Ikke nok med at utvalget 
i sager fra Kaltenbach er 
rikholdig. De forskjellige 
elementene i leverings-

programmet kan bygges 
opp til skreddersydde 

anlegg. Forslag til total-
løsning får du hos oss. På 

grunnlag av en omfattende 
behovsundersøkelse analy
serer Kaltenbach's ekspert

gruppe din bedrifts styrke 
og svakhet på sag/automa-

sjonssiden. 
Dette kaller vi et 

fantastisk tilbod, ikke 
minst fordi det er 

gratis. 
Kaltenbach står for raske, 
rene og reitvinklete snitt 

med sagblad fra 200 -
2000 mm i ø. 

Her er 4 eksempler. Send 
inn kupongen og skaff deg 
flere viktige opplysninger. 

KKS 400, den nye 
sirkelsagautomaten. 

Spesielt rask å innstille. 
Automasjon vil lønne seg 

allerede ved kapping av to 
like lengder. Høy utnyttelse 

med universalmagasin for 
manuell eller halvauto

matisk beskikking av 
maskinen, samt tilbakeføring 

av reststykker. Maks. 
kapasitet 240 mm 0 eller 

300 x 160 mm firkant. 2KALTEN BACH 
Til Lilleide A/S Maskinforretning, 
Lilleakerveien 31, Oslo 2. Tlf. (02) 55 75 27. 

D Vi ønsker uforbindtlig kontakt med Kaltenbach 
eksperlgruppe. 
Vennligst send oss flere opplysninger om 

G KKS 400 sirkelsagautomat 
D Lademagasin for sagautomater 
D SKL 400 
D Kaltenbach TL 

Firma: 

Kontakt: -. 

Adr.: . . . . 

Poststed: 

Tlf.: 

Lademagasin med 
oppdeling for 
sageautomater. 
Et lademagasin med 
automatisk oppdeling av 
materialbunter kan gi 
sageautomaten arbeid i 
flere timer, uavhengig av 
operatør. Overvåkings-
utstyr i tverrtransportbåndet 
bestemmer ettermatingen 
og garanterer et perfekt 
og automatisk arbeidsforløp. 

SKL 400 
Sager raskt, skikkelig og 
nedenfra i metallet. Både 
profiler, runde og rektangu
lære arbeidsstykker går 
igjennom såvel på langs 
som i snitt 90° og 45°. 
Sagbordet er dreibart 180° 
og kan faktisk innstilles i 
snittvinkel med toleranse 
1/10°. 
Lettmetall og kunststoff 
skal du sage med SKL 400. 

Vår Ulle og tette 
heter TL 
TL er både lett å uanspor-
tere og lett å berjene. 
Den sager gradfritt og 
nøyaktig både i aluminium, 
kunststoff og annet lett 
materiale. 
Vi sender gjerne flere 
opplysninger. 

/.HEIDEN 
^m M«SKINF0RDETHIK0 

Lilleakervn. 31, Oslo 2, 
tlf. (02)55 7527. • MtSKINFOIIDETHIKO 

Trondheimsavdeling: Granlivn. 16, tlf. (075) 59 545. 



Kongsberg datadivisjon 
Et sentrum for data - og automasjonsteknikk i Norgi 

20 års datateknologisk erfaring ligger bak Kongsberg 
datadivisjons produkter og tjenester som i dag leveres til: 
• Verksted- og verftsindustri 
• Elektroteknisk industri 
• Metallurgisk industri 
• Ingeniarvirksomhet 
• Bygg og anlegg 
• Kartproduksjon 
• Treforedling 
• Shipping 
• Bank og finans 
• Handel 
• Undervisning og forskning 
• Datasentralar 
• Offentlig forvaltning 
• Offentlige og private institusjoner 

Vi bidrar til å løse Deres produksjons- og styrings
oppgåver rned 
konsulenttjenester • systemlesninger • kundetilpasning 
opplæring • service 

KONGSBERG datadivisjon 
Divisjon av A.S Kongsberg Våpenfabrikk 
3601 Kongsberg 
Tlf.: (034)33250 
Telex: 11491 



produkter som bygger på nøyt utviklet teknologi. 
Grunnlaget for kuletankene er inngående kjenn

skap til hvorledes aluminium oppfører seg ved meget 
lave temperaturer, kunnskaper om sveising av alu
minium og kunnskaper om sprekkforplantning. 

H3-plattformen er et meget interessant eksempel 
på forenkling og forbedring av de kjente boreplatt-
formkonstruksjonene ved konstruksjon av plattform 
ut fra et erfarent skipsbyggeria kunnskaper. 

Begge disse produktene ble konstruert og bygget 
uten noe egentlig bradd med norsk skipsbygging-
stradisjon. Den omleggingen som senere har skjedd 
når norske skipsbyggerier hai' gått inn som underle
verandørar til oljeindustrien er av en helt annen 
gjennomgripende karakter. 

Oljeindustriens krav til systematikk og dokumen
tasjon har medført en omlegging av planleggings- og 
styringssystemet nødvendiggjort oppbygging av en 
systematisert kvalitetskontroll og kre ver at blant an-
net sveisere og visse typer kvalitetssikringspersonell 
må sertifiseres av kunden. Denne omleggingen er 
kanskje en av de største og mest krevende oppgåver 
norsk skipsbyggingsindustri er stilt overfor. 

De store offshore-leveransene krever et helt annet 
apparat for prosjektering, anbudsinnhenting, pro
duksjonsstyring og oppfølging enn hva norsk skips
byggingsindustri er vant til. Ingen enkeltbedrift i 
Norge hadde ressurser til å påta seg ansvaret for 
«engineering». Men Norwegian Petroleum Consul
tants, NPC, som er dannet som et samarbeidssel-
skap mellom ledende norske bedrifter innen off
shore virksomheten, gir norsk industri muligheten til 
å påta seg ansvaret for store prosjekter, slik som de 
kommende produksjonsplattformene til Statfjord-
feltet. En viktig oppgave som bygger på norsk og 
europeisk standard, materialer og metriske dimen
sjoner, for på den måten å lette mulighetene for 
norsk verkstedsindustri til å konkurrere om ar
beidsoppgåvene. 

Det norske Veritas iiar vokst frem sammen med 
norsk skipsfart og har utviklet seg til et internasjonalt 
anerkjent fagmiljø, blant annet innen materialtek
nikk og materialprøving. Veritas har hatt stor betyd-
ning for norsk skipsbyggingsindustri og ser nå ut til å 
kunne spille en tilsvarende rolle innen off-shore 
virksomhet, både når det gjelder beregningsregler, 
materialteknisk utvikling og klassifikasjonsarbeide. 

Ikke noe teknisk miljø av betydning for 
verkstedsindustrien 

Verkstedsindustrien, utenom skipsbyggeriene, 
har tradisjonelt vært orientert mot innenlandske nor
ske behov og har hatt et solid handverksmessig preg. 

Norske verkstedsbedrifter dannet allerede i forri-
ge århundre interesseorganisasjonen Mekaniske 
Verksteders Landsforening, MVL, men samar
beidet ble aldri ført frem til et bransjeinstitutt for å 
ivareta de felles tekniske oppgåver. Hverken ved 

Norges tekniske høgskole (NTH) eller ved de tekni
ske skoler ble det skapt et teknisk miljø eller noen 
form for konsulentteneste av betydning for verk
stedsindustrien. Samtidig var det verkstedstekniske 
miljø ved Statens Teknologiske Institutt forholdsvis 
begrenset, både med hensyn til fagfolk og utstyr. 
Resultatet var at norsk verkstedsindustri ble liggen-
delangt etter sine kolleger i Sverige, Tyskland og 
andre ledende industriland. Det var derfor en stor 
oppgave å bygge opp det verkstedstekniske miljø i 
Norge. 

Så sent som i 1964 ble det i Norges Tekniske 
Naturvitenskapelige Forskningsråds (NTNF's) for-
skningsutredning pekte på at verkstedsindustriens 
produktivitet og tekniske nivå var lite tilfredsstillen
de i sammenligning med andre industriland. Produk-
tutvalget, ble det videre fremhevet, besto i det ve
sentlige av konvensjonelle produkter og produktivi
tetsnivået var lavt. Sett på denne bakgrunn blir de 
resultater som er oppnådd i de siste IS år enda mer 
flatterende. 

Utvikling av en internasjonalt konkurransedyktig 
gassturbin var et stort teknologisk løft. Seiv om utvi-
klingen skjedde i et nært samarbeide med ameri
kansk ekspertise, måtte det bygges opp kunnskaper 
om forbrenningsteknologi, varmefaste materialer, 
lagerkonstruksjon, dynamisk analyse og den nød
vendige produksjonsteknologi, som blant annet om-
fatter elektrokjemisk fresing, ECM. 

Internasjonalt anerkjent miljø 
Med utgangspunkt i de sprede forsøk som ble gjort 
med enakset punkt til punkt-styring av en gammel 
boremaskin i verktøymaskinlaboratoriet ved NTH 
og det pionerarbeide omkring interpolasjon for ba-
nestyring som frembrakte ESSI-systemet ved Sen
tralinstituttet for industriell forskning, (SI), har det 
utviklet seg et internasjonalt anerkjent miljø. Blant 
produktene kan nevnes numerisk styrte skjærebren-
nere, numerisk styrte tegnemaskiner, og en hel fami
lie av numeriske styringskonsepter for verktøyma
skiner. 

De siste skudd på denne stammen er den helauto-
matiske tilvirkingscellen som er under utvikling ved 
Verkstedteknisk Laboratorium, SINTEF. Her er en 
lagerreol for emner, halvbearbeidede og ferdige ar-
beidsstykker knyttet sammen med tre forskjellige 
numerisk styrte verktøymaskiner ved hjelp av en 
numerisk styrt håndteringsrobot. Emnene som skal 
bearbeides er spent opp på paletter. Hver palett er 
utstyrt med en kodemerking som kan leses av robo
ten. I den felles datastyringen for verktøymaskinene 
og roboten er det lagt inn programmer for de ar-
beidsstykkene som skal bearbeides. Ved hjelp av 
merkingen på paletten velger bearbeidingssenteret 
riktig program og maskineringsrekkefølge for hvert 
enkelt arbeidsstykke i magasinet. Dermed erdet mu
lig å la bearbeidingssenteret arbeide 24 timer i døg
net, gjerne med individuelt forskjellige arbeidsstyk- ^ -
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Nytt og utvidet program 

Tannhjulspumper er konstruert for pumping 
av olje og andre selvsmørende væsker 
uten faste og aggressive bestanddelen 

• 
De leveres i horisontal eller vertikal 
utførelse med kapasiteter opptil: 280 m 3/h 
og viskositet 2500 est. 

• 
Samtlige typer leveres nå med flens-
anslutninger og vedlikeholdsfrie gliderings-
tetninger som standard. 

• 
På grunn av korrigert skråfortanning er 
konstruksjonen meget støysvak og drifts
sikker. 
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smøreoljeaggregat, smøreoljefilter og 
kjølere. 

Kontakt oss for nærmere opplysninger. 
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ker, seiv om det bare er betjening til stede på dags-
kift. 

Spesielt på Jæren er det et aktivt mujø for utvikling 
av håndteringsautontater, eller roboter for verksted-
sindustrien. Den første og kanskje mest kjente er den 
lærenemme Trallfa-roboten «Ole» som i første rekke 
ble utviklet for sprøytelakkering. Senere har det 
kommet til en lang rekke andre tekniske løsninger. 

Ikke alle utviklingsprogrammer får det resultat 
man sikter mot. Ved SI ble det startet et program for 
sivile anvendelser av eksplosiver til forming og 
sveising, eksplosjonsforming og eksplosjons-
sveising. Men det viste seg å være lite behov for slike 
prosesser i norsk verkstedsindustri. Derimot ga det
te programmet støtet til utvikling av et skjøtesystem 
for elektriske høyspentkabler, kompresjonsskjøte-
metoden. Systemet består i prinsippet av et tykk-
vegget aluminiumsrør, omspunnet med detonerende 
lunte og med innerdiameter litt større enn linediame-
teren. De to lineendene stikkes inn i røret til de møter 
hverandre, lunten detoneres og linen er skjøtt. 

I årene etter 1945 er det bygget opp en meget 
betydelig smelteverkskapasitet for aluminium i Nor-
ge. Målsettingen var opprinnelig den samme som for 
Norsk Hydro og for ferrolegeringsindustrien; utnyt-
telse av Norges potensiale for hydroelektrisk kraft til 
produksjon av eksportprodukter. I de senere årene 
har det vært satset sterkt på å finne muligheter til å 
videreforedle aluminium i Norge og å eksportere 
ferdigvarer i aluminium i stedet for aluminium i 
blokk-form. Et eksempel på vellykket utnyttelse av 
våre innenlandske kunnskaper om aluminium, i 
kombinasjon med rasjonelle anlegg for massepro
duksjon, er sikkerhetsstøtfangere til europeisk bilin
dustri. En annen interessant anvendelse av alumini
um er helikopterdekk for oljeboringa- og produk
sjonsplattformer. Sammenlignet med konvensjonell 
utførelse i stål er vekten redusert til 1/3 og dekket er 
vedlikeholdsfritt. Den såkalte «Volvo-avtalen» åp-
net mulighetene for leveranser fra norsk verksted
sindustri til Volvo, blant annet drivaksler, bremser, 
stoler, eksos-anlegg og støtfangere. Volvo kjøper i 
dag hele sitt behov av bremser for busser og lastebi
ler fra Norge. 

Sikrere data og bedre systemer 
Med utgangspunkt i NTNF's forskningsutredning 

av 1964 ble det drøftet hvorledes man skulle hjelpe 
verkstedsindustrien til rask. teknologisk opprust
ning. Man valge ikke å opprette et eget « verksteds-
industriens forskingsinstitutt», men i stedet å sat
se på å bygge ut de etablerte forskningsmujøer ved 
NTH/SINTEF, Sentralinsituttet i Oslo (SI) og Chr. 
Michelsens Institutt i Bergen, CMI. Dessuten satset 
man på å trekke industrien inn i det forskningsar-
beidet som ble finansiert gjennom NTNF ved å åpne 
mulighetene for prosjekter med industrideltakelse. 

For å koordinere MVL-bedriftenes forskingsak
tivitet beslultet MVL i samråd med NTNF i 1966 å 

opprette et eget organ, Verkstedsindustriens For-
skningsutvalg (VF) med valgte tillitsmenn og et per
manent sekretariat. Utvalgets mandat vara fremme 
verkstedindustriens forskingsinteresser, gjøre for-
skningsresultater tilgjengelig og kjent, ivareta kon
takt med de nordiske bransjeforeninger og nedsette 
arbeidsgrupper til behandling av konkrete for-
skningsspørsmål. -11975 fikk VF formell status som 
fast komité for NTNF, i tillegg til å være MVL's 
fagutvalg for forskningsspørsmål. I den forbindelse 
ble navnet endret til Verkstedsindustriens For-
skningskomité. 

I løpet av de 10 årene VF har eksistert er det satt 
igang 226 prosjekter med en samlet innsats fra 
NTNF og industrien seiv på 117 millioner, hvorav 66 
millioner kroner fra NTNF. Industriandelen har sta
dig vært stigende. Prosjektdelene deles inn i tre 
hovedkategorier: produktrettede, produksjonsret-
tede og tverrgående. VF's arbeide bygger på en bred 
representasjon fra verkstedsindustrien. Arbeidet til-
rettelegges gjennom en lang rekke fagutvalg, ar
beidsgrupper. For hvert av hovedfeltene produk
sjonsteknikk og produktteknikk er det opprettet en 
programkomité som samordner virksomheten i ar
beidsgruppene. 

Et av de første store arbeidene i VF har utvikling 
av bearbeidingsdata for sponskjærende bearbeiding, 
NAKK-prosjektet, som ble gjennomført i et samar
beide mellom NEBB, Aker, Kongsberg og Kværner 
som industripartnere og Verkstedteknisk Laborato
rium, SINTEF, som utførende organ. Spredning av 
resultatene skjedde gjennom VF og datagrunnlaget 
er blant annet tatt opp av Statens Teknologiske Insi-
tutt (STI) i instituttets opplæringsvirksomhet. 

Sammenlignet med brutto produksjonsverdi for 
verkstedsindustrien er forskningsinnsatsen gjennom 
VF bagatellmessig, for 1975 24. mill. kr, mot 32 
milliarder kroner, eller 0,8 %o. Av dette utgjør den 
offentlige støtten bare ca. 50 prosent eller ca. 11 
millioner. Forskningsinnsatsen gjennom VF kan 
derfor ikke på noen måte erstatte verkstedsbedrifte-
nes egen forskningsaktivitet. Resultatene viser at 
samarbeidet gjennom VF har en katalytisk virkning 
fordi det åpner muligheter for samarbeide og infor
masjonsutveksling (VF's arbeidsutvalg og program-
komitéer virker som et faglig kollegium hvor repre-
sentanter for industri og forskningsinstitutter møter 
hverandie), og fordi innsatsen av offentlige midier 
gir en frihet til å ta opp prosjekter som kan synes for 
lite matnyttige ut fra kortsiktige prioriteringer i den 
enkelte industribedrift. 

Det har vært satset sterkt på å spre de viktigste 
forskningsresultateise gjennom trykte forsknings-
rapporter, de såkalte VF-publikasjoner, gjennom ar-
tikler i norske fagtidsskrifter, gjennom Verkstedsin
dustriens Opplæringsvirksomhet (VO) og gjennom 
fagkonferanser. 

Gjennom VF-systemet skjer det en sterk gjensidig 
påvirkning mellom industrien og fagmiljøene ved 
forskningsinstituttene og NTH. På denne måten lii- ^-



J- passes aktiviteten til de praktiske behov, samtidig 
§ som prosjektarbeidet bidrar til å finansiere og bygge 
"O opp det faglige miljø ved instituttene. I flere tilfelle 
5 har VF bidra« til den grunnleggende oppbygging av 
® nye aktivitetsområder. 
2 ønskene er mange og midlene begrensede. VF har 
0) derfor vært nødt til å foreta en hardhendt utvelgelse 
> av de viktigste prosjekter. Enkelte områder synes 

spesielt viktige og velges ut til spissområder, for 1978 
disse: 

-produksjonsstyring som dreier seg om EDB-
systemer for materialflyt, lager, ordrebehandling 
etc. 

- integrert tilvirkning som dreier seg om utvikling 
av den helautomatiske tilWrkningscelle 

- materialsikkerbet og korrosjonsutmatning, ofF-
shore stålkonstruksjoner 

- undervannssveising 
- støybekjempelse. 

Hvert år søkes det om langt større beløp enn det er 
plass til i NTNF-systemet. To tallsett kan belyse 
forholdet. For 1978 ble det søkt om i alt 37 millioner i 
støtte, mens tildelingen til VF-sektoren ble 16,4 mil
lioner kroner. Like før årsskiftet inviterte NTNF 
industrien til en ekstraordinær søknadsrunde for 
prosjekter som kunne bidra til å skaffe nye oppdrag. 
Fra VF-omr&det kom det inn ca. 60 søknader, med et 
samlet søknadsbeløp på 84 millioner kroner. 

Gode enkeltresultater, men langt til 
målet 

Norsk verkstedsindustri har hatt en sterk utvikling, 
og det finnes mange eksempler på fremragende nye 

produkter og på sterk modernisering av tilvirkning 
sapparat, prosesser og styringssystemer Den mål
bevisste satsing på å heve det teknologiske miljø ; 
norsk verkstedsindustri har gitt gode resultater, bå
de med hensyn til total vekst og fremgang i teknologi.. 
Fortsatt er imidlertid verkstedsindustrien i Norge 
relativt sett mindre enn i viktige industriland som 
Sverige og Tyskland, og meget store deler av våi 
skipsbyggingsindustri må finne nye arbeidsoppgå
ver. Mye tyder på at vi i tillegg til å satse på en 
fortsatt teknologisk opprustning av industrien må 
satse sterkere enn tidligere på en selektiv markeds-
føring og på en målrettet produktutvikling. 

Det er også viktig å merke seg at langt fra alle 
norske verkstedsbedrifter har fått samme teknologi
ske fremgang. 

Det er i første rekke de ressurssterke bedriftene 
som har kunnet utnytte VF-systemet. Om det videre 
arbeide sier VF i den rullerte langtidsplan for 1977: 

«Vår verkstedsindustrier meget liten i verdensmå-
lestokk og preges av de mange små enheter. Seiv om 
de er små må de bli i stand til å raskere å ta i bruk 
avansert teknologi skapt ute, tilpasse den og føye 
egne ting til. Dette stiller store krav til den enkelte 
bedrift. Situasjonen gir imidlertid muligheter til le-
vedyktighet fordi bedriftene er oversiktlige og kan 
omstille seg forholdsvis raskt. Forutsetningen er at 
de tilføres ny teknologi og kompetanse i langt større 
tempo enn hittil». j 

Det er kre vende oppgåver de norske verkstedsbe-1 
driftene står overfor. Hjemmemarkedet i Norge er 
meget beskjeden!, noe som stiller vår verkstedsin
dustri overfor to alvorlige problemer: 

- hjemmemarkedet alene er ikke stort nok til å ta 
imot produksjonen fra rasjonelle bedriftsenheter 
-for å være konkurransedyktige på hjemmemar
kedet må mange bedrifter i tillegg ha en betydelig 
eksport. 

-hjemmemarkedet er ikke stort nok til å være 
«pilot-område» for nye produkter, slik som i Ja
pan, USA og Tyskland. Svært ofte må derfor et 
nytt produkt lanseres på eksportmarkedene sam
tidig med at det presenteras på det norske mar
ked. 

Norsk verkstedsindustri er derfor meget følsom 
for det norske kostnadsnivå. Mye kan nås gjennom 
førsteklasses teknologi, fantasi og effektiv markeds-
føring, men det er neppe mulig å forsere vår teknolo
giutvikling i en slik grad at norsk verkstedsindustri 
kan opprettholde sin konkurranseevne på hjemme
markedet og eksportmarkedet hvis kostnadsnivået i 
Norge blir varig høyere enn i våre viktigste samhan-
delsland. Forutsetter vi at det nonke kostnadsnivået 
igjen kan bringes ned til et nivå likt med, eller lavere 
enn, i f.eks. Sverige og Tyskland burde den positive 
utvikling kunne fortsette gjennom satsing på mar-
kedstilpasning og på å utnytte det beste av den til
gjengelige teknologi. • 



TRANSMISJONER - Spør oss: 

Trinnlcse 
variatorer 

Metalldetektorer 

Snekke- og tappveksler 

Stort lager i Oslo 
Tannhjutemotorer - tannhjuls-
veksler - Hydrauliske og 
høyelastiske koblinger 
Elektromagnetiske 
koblinger, bremser mm. 
Vibratormotorer 
Tannhjul, tannstenger 
Elektroniske kontrollvekter 
Elektromagneter 
Nødstrømsaggregater 

BE OM KATALOGER 

Kabel- og slangetromler 

Friksjons- og sikkerhets-
koblinger 

t Yansmatic I 
STRØMSVEIEN 223. OSLO 6 
TLF.: 19 68 86 

Det er kvaliteten 
som teller. 

IL Presisjonsfiler 
Verkstedfiler 
Nålfiler 
Riflefiler 

- alt i 
verktøy 

"Ä . e ö fel 

LUCIFER 
MAGNETVENTILER 

• Svarlalak urirealrtat 

• Lang erfaring. V i r tafcnltka »tab h i r «o!ø1 Lucrflar 117 Ar. 

• Stort lagar { Oalo/Stavangar av ventilar og «polar I 

mang« ipannktgar, ogta Ex og aganalkrada 

Oa orn kalalogmalariaH 

Haakon Ellingsen & Senn Teknisk A/S 
P.B. 64,1301 Sandvika (Oslo) 
Telefon: 133750MTelex: 19769 flebu n, att.: kte 

Lerviksveien 16, 4000 Stavanger 
Tlf. 27 300 



Vårt verksted - til Deres tjeneste 
Vi disponerer 3000 kvm. produksjonsmåte. 
Vi har jernbanespor inn i produksjonshallene. 
Vi har 2 stk. 10 tonns kraner og 1stk.6tonns kran. 

Takhøyde 12 meter. 
Vi har maskiner som klipper, knekker og valser 13 

mm plater. 
Vi utfører arbeidene med sertifiserte sveisere. 

Maskinverkstedet er i samsvar med det øvrige, 
blant annet borverk med 102 mm spindel og 
1500 mm bevegelser alle veier. 

MEKANISKE KONSTRUKSJONER - REPARASJONER 

STORT ELLER LITE - SPØR 

1890 Rakkestad. Telefon 031/70100, linje 1589. Telex: 18626 

et komplett 
transmisjonsprogram 

i I nndekseringsvaksel I I Skruetransportør 

Snekkeveksler 
Koblinger 

U Donkrafter D Sjalteveksel 

I I Tappveksler i | 

•
I I Rullekjeder og 

Remvariatorer kjedehjul 

Send inn Deres navn og adresse. 
Refer til produktgruppe. 
Så sender vi Dem utföriig informasjon. 

BENZLER A/S 
Brugatent. Oslol. Tel.(02! 119140 Tln.nr. 19123 SKN 



BRANNBESKYTTELSE 
av bærende stålkonstruksjonen betongstrukturer, kabelgater, 
treverk m.m. vinner stadig terreng. På oljeplattrormer, skip, 
prosessanlegg, lager- og industribygg, høyhus, institusjons-
bygg. Våre spesialister gir råd om alternative, sprøytbare 
systemer og spesialbelegg som gir ønsket brannmotstands-
evne. Sertifiserte operatører med moderne sprøyteutstyr 
sikrer effektiv arbeidsutførelse. BRANNSIKRING! 

*k. 
KORROSJONS- ÖO BRANNBESKYTTELSE 

W.£IKERV.IB-POSTBOKSI1B5-3DDlDH»UMEN-TLf.(D:)63 7494-TELE*:1710BPR0I0 I 

Sandstøping i alle typer kobber- og 

aluminiumlegeringer med stykkvekter f ra 0,1-400 kg 

dnKERLÖHHEn ITlETflLi-lnDUSTBI fl/5 
METALLSTØPERI - MODELLVERKSTED 

4000 Stavanger, Søylandsgt. 27. Tlf.: 22 202 - 26 711 

m 
Vi prosjekterer og leverer komplette 

HYDRAULIKKANLEGG FOR INDUSTRIEN 
TOWLER - høy- og lavtrykksutstyr opptil 1200 bar 
SCHWELM+TOWLER - ventiler for industrielt bruk 

maks. trykk 250 og 350 bar 

Rikholdig lager 

Vi leverer også tilhørande ELEKTRISK STYRINGSANLEGG 

SUNDSTRAND - saktegående hydr.motorer 
HYDROSTATIC TRANSMISSIONS - hydr.motorer 
FAWCETT- suge- og returfilter 
TEMA — måleutstyr 
WOERNER - sentralsmøreanlegg 
DELLER-ol jekjølere 

Be om spesialbrosjyrer 

INTET OPPDRAG FOR STORT - OG INTET FOR LITE 

Towler JVorge as. 
FOLLOVEIEN - POSTBOKS 179 - 1401 SKI 
TELEFON 87 06 55 - 87 06 70 



ss 
SCHAUBLIN 

Kvalitet og presisjon 
•r gull verdt 

Be om katalog - tllbud 
INGENIØRFIRMAET 

iNIELSASTÆVG f 
^ ^ HovTiwt 17, OSLO 2 

Ä P TII (02) 55 81 T< 

wSSsSSsmm 
s Gabioner | 

den nye i 
metoden for jj 

oppbygging av i 
forstotningsmurer«. 5 

• Gabioner er den nye, 
rasjonelle, fleksible og rime
lige metoden for 

oppbygging av 
forstøtningsmurer 

• Gabioner er 
stenfylte netting-

kasser, utført i 
spesial-netting 

Stenen tas lokalt, 
og arbeidskrafter! leies på 

Kjfi stedet, det kreves ingen 
• S ! spesielle forkunnskaper for å 
S S bygge opp en gabionmur. 
B U H • Gabionmurer behøver ikke 
• • fundamenteres i frostfri dybde. 
| A | Gabionmurer er vanngjen-

Vi m 

nomtrengelig og avdrener så-
ledes jordmassene bak muren. 

CTTO • Over hele 
Sw Europa benyttes nå 

metoden til elve-
regulering, ero-
sjonsbeskyttelse, 
forstøtningsmurer, 
havnebygging m.m. 
I Norge er gabi-

onene allerede i bruk flere 
steder - ved Gjøvik, på Vest
landet og i Buskerud - og 
stadig flere får øynene opp 
for gabionenes fordeler. • 
Kontakt oss - vi kan gi Dem 
nyttige opplysninger og kalkyler! 

21 Ira wnrins 
mtd rtrtttoy-
mmMmr 

I 
I 

SCAIM-QABIONS AIS i 
HOSENKRAINJTZGT a i , OSLO 1. Tjå 
RB.1BS5 VIKA. TLF [OS] . 310025 . TELEX 1 9 1 6 3 2h9 
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Piper Navajo — 
et vanlig syn over norske byer., 

Forretningsfolk og mannskap 
på oljerigger og supplybåter 
har lært å sette pris på de 
hurtige, sikre og pålitelige 
Piper Navajo-fly. 
Flyselskap som opererer Piper 
Navajo finnes i alle landsdeler. 
Kontakt et av disse flyselskap an-
gående Deres transportbehov: 
KIRKENES: Norving A/S. 
tlf. (085)91694.91764 
BODØ: Norving A/S. 
tlf. (081)23321.24665 
TRONDHEIM 
Trønderfly tø tlf. (075) 28780 

BERGEN: Norving A/S. 
tlf. (05)226841 
Partner Air Services A/S. 
tlf. (05)22 0640 
HAUGESUND: Nordsjøfly A/S, 
tlf.(047)40177.40188 
STAVANGER: Nordsjøfly A/S. 
tlf.(045)50300 
FORUS v/Stavanger: 
Helikopter Service A/S, 
tlf.(045)75 721.75 722.75 723 
SANDEFIORD: 
Norsk Flyt jeneste 
tlf. (033) 65 370 

OSLO: Helikopter Service A/S. 
tlf. 102)1125 20 
Gofjeld Fly tø 
tlf. '02)53 02 31 
Partner Air Services A/S. 
tlf. (02)666716 
Scandinavian Executive Air 
Service A/S. 
tlf. (02| 12 1661 

Piper import, salg og service: 

ISJ Nyge-Aero A/S. 
Boks 57. 1330 Oslo Lufthavn. 
tlf. (02153 9560. 



Prefabrikasjon dominerer 
småhusmarkedet 

Av professor Hans Granum, 
Norges Tekniske Høgskole 

Det er vanskelig å bruke produksjons
måte eller konstruksjonssystem som 
bakgrunn for definisjon av begrepet 
ferdighus. Det viktlgste fellestrekk ved 
ferdighus er måten de markedsferes på. 
Produksjonen i Norge skjot for alvor fart 
først etter 1965, og dekker idag mellom 
2h og % av alle småhus som årlig byg-
ges. Teoretisk synes det å vatre betyde
lige mullgheter for teknisk utvikling i 
produksjonen, tor oksempel ved bruk av 
limteknikk og sterkere Integrasjon av 
tekniske Installasjonen 

Ingen homogen gruppe 

Slik begrepene ferdighus og ferdighusindustri 
brukes i dag er det vanskelig å gi noen presis defini
sjon av hva som ligger i begrepene. Teknologisk sett 
omfatter ihvertfall ferdighus ingen homogen gruppe, 
bortsett fra at konstruksjonssystemene gjennomgå-
ende er basert på tre. Produksjonsmetodene omfat
ter alle avskygninger fra rent «konvensjonelle» byg-
gemåter, prekappsystemer, små og store elementer 
til seksjonshus. «Prefabrikasjonsgraden» i forhold til 
konvensjonell bygging kan variere nesten fra 0 til 100 
prosent. Også i konvensjonell, eller vanlig «hand
verksmessig» bygging benyttes prefabrikasjon i stor 
grad, f.eks. er jo vinduer, dører og innredninger all
tid prefabrikert. Praktisk talt alle andre matenalerer 
industriprodukter, som har gått igjennom en 
tildannings- eller omformingsprosess på fabrikk før 
de kommer til byggeplassen. Når det gjelder kon
struktiv oppbygning er det også umulig å si at ferdig
hus skiller seg på noen avgjørende måte fra «vanli
ge» hus. Det er derfor vanskelig å bruke produk
sjonsmåte eller konstruksjonssystem som bakgrunn 
for definisjon av begrepet ferdighus. 

Det viktigste fellestrekk ved ferdighus er faktisk 
måten de markedsføres på. I en utredning for Kom
munaldepartementet om ferdighusbransjen som ble 
gjort av SINTEF/NTH for et par år siden, ble begrt 
pet ferdighus derfor definert på følgende måte: 

« Ferdighus er hus som markedsføres ved forhånds-
prosjekterte og prissatte hustyper som leverandø
ren kan oppføre etter byggesaksuavhengige teg-
ninger og beskrivelser». 

Etter denne definisjon er en ferdighusleverandør 
en bedrift som overfor byggherren tilbyr seg å funge
re som totalentreprenør for en husleveranse til fast 
pris på grunnlag av typetegninger og byggesaksuav-
hengig prosjektmateriale som foreligger i bedriften. 
Virksomheten kan være av ren administrativ art ved 
at leverandøren benytter underleverandører og un-
derentreprenører for alle arbeider, men kan også 
omfatte deler av, eller «alt» produksjonsarbeid fram 
til ferdig hus. De fleste ferr-ighusleverandører kan 
ogsfc tilby byggesett, som egentlig er en organisert 
material- eller komponentleveranse. Imidlertid reg-
nes en slik leveranse av bedriftene som ferdighusle-
veranse, og kommer derfor etter vanlig språkbruk 
under begrepet ferdighus. Det synes å være behov 
for en opprydding og tilstramning av begrepene på 
dette område. 



VERIDENTA 
Elektronisk adgangskontroll 

Nokler 
Det tradisjonelle låssystems svakeste ledd. En 
nokkel er så altfor lett å ta avtrykk av og kopiere. 
Kommer den på avveier loreligger straks mulig-
heten for at en uberettiget person har skaftet seg 
en kopi. En mekanisk lås i seg seiv er også lett å 
sette ut av spill med mer eller mindre avansert 
verktøy. 

Veridentakortet 
«Nøkkelen» i et Veridenta-system er et magnetisk 
kodet plastkort som hverken kan kopieres eller 
dechitreres. I leseren avleses kortet elektronisk 
og det forespørres i en computer om kortet har 
adgang. Bortkomne kort kan ugyldiggjøres umid
delbart og computeren kan programmeres til å gi 
korteneadgang til bestemte dører innen bestemte 
tidsperioder. 

VERIDENTA er mer enn et låssystem. Det er et fleksibelt elektronisk adgangskontrollsystem bygget opp 
rundt et magnetisk kodet kort, en elektronisk leser og en programmerbar sentralenhet. Det finnes Here 
modellserier med mange varianter som giør det mulig å bygge opp et skreddersydd system med hensyn til 
sikkerhetsnivå og pris. Ta kontakt med oss eller en av våre agenter I torhandlere for en utorpliktende 
diskusjon. 

Veridenta 
Der hensynet til sikkerhet teller. 

INGENIØRF0RR6TNINGEN ATLAS A/S. KONOWSGT. 8. 
OSL01. TEL. :(02)68 8180. 

AGENTER 1 
FORHANDLEfiÉ OSLO BERGEN 5TAVANGER 

Al-Ta-Kons A/S Auloguard A/S Peiicson 8 Sieveiand Karl M Olsen Ttomso Elekiro 
Hunieidlsgi 11 Minde allé 23 Elekiro A/S Kvilsoygt 93 

5000 BERGEN Lokkevn 43 4000 STAVANGER 9000 TROMSØ 
TII. [02)441691 TH. (051291913 40OD STAVANGER TII 1045) 55 ?39 

TII 1045126 580 
TM (D8318604 



Nå er Ege~dørene 
enclamer 

gjennomarbeidet. 

:z3?fe: 

Teakfinert bakpanél. 
Isolasjon — slivt Polyurethan skum. 
Vannfast kryssfiner. 
Utluftning mellom frontpanél og isolasjon. 
Utvendig ramme i teak m/frontpanéi. 

Landets største spesialfabrikk for utvendige 
dører følger opp kravone til bedre isolering 
av boliger. Ege's bidrag til energisparing 
er en ny serie varmeisolerende, utvendige dører. 

Asbjørn Ege AIS 
Postboks 266 
N— 4371 Egersund, Norgs 
TII.: (0«| 90 122 
Oslo, avdelingskontor 
Asbjsrn Ege A/S 
Postboks 90430. Oslo 1 
TII.: (02) 29 17 03 

^«THppel» 
glassfibershingel 

*pat. anm. og mønsterbeskyttet 

...en ny. f 
dimensjon 
ishingél 
Isola «Trippel» glassfibershingel er et eksklusivt 
og stilig taktekkingsmateriale. Det gir huset liv og 
karakter. 

Leveres i fargene 
Struktur Seterbrun og Krystallsort. 

ISOLA FABRIKKERE 
3920 EIDANGER-TLF. (035)55100 

Send meg flere opplysninger om «Trippel» 

..Sted: 



Ved mange «ferdighusbedrifter» er det ikke fa
brikken (komponentproduksjonen) som er det ve-
sentligste, men tilrettelegging av hustyper og bygge-
system, organisasjon av materialinnkjøp, koordine
ring av leveranser, organisering av selve byggear
beidet og service til byggherren. Det siste er ikke det 
minst viktige. På visse mater tilsvarer virksomheten 
det som i Amerikagjøres av «builders» bortsett fra at 
disse i større utstrekning driver tomteeksploatering 
og seiger husene «på etterskudd». De fleste ferdig
hus i Norge oppføres på kjøperens tomt, men tomte
eksploatering er heller ikke uvanlig i norsk ferdighu-
sindustri. 

På enkelte mater kan vi si at «ferdighus» er et svar 
på myndighetenes og Husbankens krav. Eksempel
vis har Husbankens krav om komplett anbud på 
prisvurdering sannsynligvis hatt betydning for ut
vikling av slike bedrifter. 

Historisk tilbakeblikk 
De første bedrifter som drev med ferdighuspro-

duksjon på noenlunde tilsvarende måte som i dag, 
skriver seg omtrent fra århundreskiftet. Den største 
bedrift omkring og noe etter første verdenskrig var 
vel ^s Norsk Husbygnings-Kompani (Nordviken 
Bruk)på Hamar. Bedriften hadde trelastproduksjon, 
monteringshall, trevarefabrikk, prosjekteringsavde-
ling og entreprenøravdeling og eget salgs- og servi
cekontor i Oslo, - og var på mange mater en mer 
integrert bedrift enn de fleste ferdighusbedrifter i 
dag. En annen betydelig bedrift var Brødrene Een i 
Solør som drev vesentlig med laftehus. Framover 
mot 2. verdenskrig avtok ferdighusproduksjonen 
bl.a. på grunn av depresjonen og arbeidskraftsitu
asjonen i 30 åra. De byggesystemer som var mest 
aktuelle inntil 2. verdenskrig var laftehussystemer 
og elementer av notede planker (reisverk). 

Under 2. verdenskrig fikk vi en betydelig produk
sjon av lemmebrakker (tyskerbrakker), men bolig-
produksjonen lå helt nede. 

Etter 2. verdenskrig fikk vi særlig i forbindelse 
med gjenreisningen i de krigsherjede distrikter en 
rask oppblussing av ferdighusproduksjonen (vesent
lig små elementer). Dette varte bare noen få år, og 
deretter fikk vi en rekke konkurser og nedlegging av 
bedrifter omkring 1950. Bl.a. bidro det faktiske for-
bud mot å bygge eneboliger i begynnelsen av 1950-
årene sammen med en kraftig reduksjon av bolig-
byggingen fra 1952-53 til at bedriftene ikke klarte å 
tilpasse seg, og utover i 1950-årene hadde vi praktisk 
talt ingen ferdighusproduksjon i Norge. Fra omkring 
I960 begynte ferdighusproduksjonen å ta seg opp, 
men skjøt for alvor fart først etter 1965, da man 
nærmet seg 5000 enheter, som vokste til over 12 000 
enheteri 1970ogvideretiloverl6000enheteri 1975. 
I dag blir mellom 2h og % av alle småhus som årlig 
bygges i Norge levert av ferdighusbedriftene. Vi har 
nå i alt ca. 120 ferdighusbedrifter, men anfallet er 
vanskelig å angi eksakt på grunn av defmisjonspro-

— 0 ar — 
i v 

, i w 

/ ?' 

f • • - - -f • • - - -
i f 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

1950 53 56 59 62 65 68 71 ~~ 74 197! 

Figur 1. Antall boliger tatt i bruk i utgangen av året. 

blemer. Av de eksisterende bedrifter er bare 4-: 
eldre enn 25 år, mens over 2k aav bedriftene e 
startet i perioden 1965-70, da det gjennomsnittlig bl« 
igangsatt 12-13 nye ferdighusbedrifter pr. år. Dettt 
har rimelig vis sammenheng med den raske opptrap 
ping av boligbyggingen som fant sted mot slutten a' 
1960-årene, da antall enheter økte fra under 30001 
boliger pr. år til henimot 45 000 pr. år i løpet ai 
mindre enn en 5-årsperiode, se fig. 1. Den største de 
av økningen falt på «småhus» av den type som fer 
dighusbedriftene kan levere. 

Enkelte trekk ved 
ferdighusproduksjonen i dag i 

Geografisk er bedriftene spredt over hele landet, 
med konsentrasjoner i antallet i Rogaland og den 



Beskriver du porter 
på kalde fakta? 

Vår kalde klima gjør at vi må stille store krav til isolering og tetthet, ikke bare 
i vegger og vinduer, men også i porter. 
For å kunne beskrive porter som har en effektiv og praktisk funksjon i trans-
portkjeden, og som samtidig kan holde varmekostnadene nede, må en basere 
valget sitt på kalde fakta. 

Crawfordporten er som en vegg. 
Tett og isolert. 

Crawfordporten er den porten som virkelig svarer 
til de krav en kan stille til en moderne industriport 
i dag. Den haren 
enkel og letthånd-
terlig funksjon. Den 
går opp og ned uten 
å stjele dyrebar golv
plass. Apen er den 

ute av vegen, borte fra portåpningen - i taket. 
Stengt er den tett og isolert. Crawfordporten kan 

en sette glassruter i 
og likevel ha en lav 
kverdi. Vil en senke 
k-verdien ennå mer, 
kan porten utstyres 
med isolerglass. 

i.-«-** 

Crawford Doar as 
Lmntkog 
Haralds vei 3 
Postboks 65 
1473 Skarar 
Tlf. 02-70 30 50 

Drammen Hamar 
Klopptjemvn. 4 Vangsv. 33 
3000 Drammen Postboks 376 
TII. 03-83 35 64 2300 Hamar 

Tlf. 065-27 140 

Trondheim Trom» Sandnai Bergan 
Nardovelen 12 Kvalsundv. 39 Sjøveien 20, Lura Kr. Jansons v. 20 
Postboks 1653 9000 Tromsø Postboks 47 5030 Landås 
Nardosletta 7001 Tlf. 083-89 765 4033 Forus Tlf. 05-28 39 78 
Tlf. 075-40400 Tlf. 045-76 388 

Skien 
Sivert Urnes var 
3700 Skien 
Tlf. 035-24114 

Crawford finnes også i Sverige, Finland, Danmark, England. Vest-Tyskland, Holland, Belgia, Frankrike og Midt-Østen. 

Hvis du ikke allerede har var porthandbok, sä skriv etter den. Der finnes den tekniske informasjon og dokumentasjon 
du behøver. 

Q Jeg vil ha Crawford's Porthandbok. Q Jeg vil ha mer informasjon om Crawfordporten. 

Navn Firma 

Adresse Postadresse 

Send inn kiipoiifjnn hl Cr.twfnrd Door A'S, Postboks 6b, 1473 Skårer. 



BETONG OG DIAMANTER 

Bildet viser diamantsaging i vegg. Maks snittdybde 38 cm 

Forøvrig utføres: 
Diamantsaging I betongdekke. Maks snittdybde 38 cm 
Dlamantborlng i vegg og dekke: Diameter 20-400 mm 
Hudraullak sprangnlng i armert betong 

VsMIMAX 

Fjerning av betong ved om-
bygginger og forandringer står 
alltid sentralt for enhver gård-
eier, industribedrift og entre
prenør. Den tradisjonelle me
tode omfatter slegge, meisel, 
trykkluftverktøy og dynamitt. 
Vi brulter bore- og iskjaere-
utstyr belagt med indtistridia-
manter/ Diamantsaging og 
-boring er primært beregnet for 
armert betong, men vi skjærer 
like godt i tegl, lettbetong, stein, 
marmor, mosaikk osv. 
Metoden er ideell der krav til 
støy- og støvfrihet er stort. 

Postboks 407, Brakerøya, 3001 Drammen. Tlf. 03-83 84 70/83 66 90 
Teknisk Isolering «fe. Postboks 1086, 7000 Trondheim. Tlf. 075-23001 
Teknisk Isolering »fe, Postboks 2339, Solemsvik, 5000 Bergen. Tlf. 05-284273 
Teknisk Isolering »fe, Postboks 345, 4601 Kristiansand. Tlf. 042-35 500 
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sydlige del av Østlandet. Produksjonsvolumet i den 
enkelte bedrift varierer fra 20-30 hus til over 1000 
hus pr. år. Bare ca. 15% av bedriftene haren produk
sjon på over 200 hus pr. år, - inen disse har tilsam-
men betydelig over 50% av produksjonen. Det finnes 
flere «ringer» av økonomisk selvstendige bedrifter 
som samarbeider om felles byggesystem og mar-
kedsføringsopplegg, men bare noen få som er sam-
menknyttet i konsernform Tied felles eierinteresse. 

En stor del av ferdighusbedriftene produserer og
så andre varer og tjenester enn ferdighus. Mest van
lig er hytter, trelast og diverse byggevarer, -men en 
finner ellers et variert spekter av produkter fra tran-
sportutstyr og båter til siloer og likkister. 

De fleste ferdighusleveranser (ca. 75%) gjelder 
«nøkkelferdige» hus, på grunnmur som oppføres av 
byggherren seiv i egen entreprise, og ofte med bety
delig egeninnsats. Bare ca. 15% av leveransene om-
fatter også grunnmur. Alle bedriftene yter en betyde
lig service ut over den fysiske leveranse. Dette gjel
der bl.a. byggesøknader, byggeanmeldelse og admi
nistrativ bistand med finansiering. Det gis også bi
stand med regulering. De aller fleste bedrifter er 
villige til å foreta endringer og tilpasninger av sine 
hustyper etter byggherrens ønsker. Under halvpar
ten av alle ferdighus leveres etter helt uendrede type-
tegninger. 

Denne service betyr svært meget for de fleste 
byggherren som selvsagt for det meste ikke har den 
fagkunnskap eller tid som trenges for å lose en byg
gesak igjennom et temmelig komplisert system av 
muligheter, begrensninger, regelverk og bestemmel-
ser. Slik service fremtrerTbr byggherren som «gra
tis», seiv om den naturligvis må dekkes i form av 
større overhead, öjHkke nødvendigvis behøver å 
være så billig. 

Servicen er nok ofte summarisk ög kanskje dårlig 
når det gjelder valg av hensiktsmessig hustypc i for
hold til behov, tilpasning til eksisterende témtesitu-
asjon og omgivende miljø. Men i forhold til den raske 
utvikling alt i samfunnet er i, og det kostnadsnivå vi 
har fått på individuell service, er løsningén forstå
elig. . 

Byggesystem og konstruksjonsmåter ', 
Det har Vært vanlig å skille mellom tre hovedtyper A 

av konstruksjonssystemer for ferdighus, nemlig pre-
kapp, elementsystemer og seksjonshus. Elementsy-
stemene kan igjen deles i små elementer beregnet på ; 
montasje for hand, og store elementer beregnet for ' 
kranmontasje. Ved siden av prekappsystemer kan • 
en også tale om «konvensjonell bygging» som ak
tuelt ferdighussystem, og forskjellen på de to siste er 
liten. 

Fig. 2 viser fordelingen på produksjonsmåler ved 
ferdighusbedriftene (1974). 

Det antas vanligvis at selve prekappingen reduse
rer üyggeplassarbeidet med ca. 5% i forhold til kon
vensjonell bygging. Det er altså en beskjeden del av 

KONVENSJONELL 

aStore elementer 

Iseksjoner 7000 • 
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Fig. 2a Fig. 2b 

a. Antall bedrifter etter produksjonsmåte 

b. Antall produserte hus elter produksjonsmåte 

arbeidet som overføres til fabrikk rent fysisk set:. I 
realiteten betyr det nok mer at byggingen skjer etter 
et noenlunde fast system som gir bedre betingelser 
for treningseffekten. Dette har gitt seg uttrykk i ak-
kordtariffen for tømrere som fastsetter en redusert 
akkordpris (24% reduksjon)forarbeid som er «tilret
telagt ut over akkordtariffens forutsetninger når det 
gjelder materialleveranser, arbeidsmetoder eller 
virksomhet».. Denne bestemmelse har særlig tatt sik
te på ferdighus. Prekapping er ikke i seg seiv nok til å 
betinge slik reduksjon. Det har vist seg at akkordta
riffens bestemmelser er vanskelig å fortolke, og har 
gitt opphav til misforståelser og tvister. Dette viser 
egentlig at det er en flytende overgang mellom «fer
dighus» og «konvensjonell» bygging. 

Ved elementsystemer med små elementer er det 
som oftest bare veggene som leveres i form av ele-
men(er, og da vanligvis med innsatte dører og vin
duer. Ge fleste bedrifter baserer seg på elementer i 
bredder som er multipler av 3M, ofte dominerer 
bredder på 1,20 m, og av transporthensyn er vanlig
vis 2,4 m maksimum. Elementene kan ellers være 
«åpne» eller «lukkede». Ved åpne elementer påset
tes innvendig kledning på byggeplassen. Bjelkelag 
og tak utføres ved de fleste systemer omtrent som 
ved konvensjonell bygging, eller ved prekappsyste
mer. De tekniske installasjoner (inkl. skorsten), i 
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blikkenslager og malerarbeide, grunnmur etc. utfø
res også stort sett som ved konvensjonell bygging 
både ved «små elementer» og «prekappsystem». 
Selve produksjonsmåten for elementene er relativt 
primitiv, og skjer på spikerbenker med endel mer 
utstyr og hjelpemidler enn det er mulig å ha på en 
byggeplass. Prefabrikasjonen av veggelementene, 
kombinert med prekapp av bjelker etc. innebærer at 
inntil ca. 30% av byggeplassarbeidet er overført til 
fabrikk, sammenlignet med konvensjonell bygging. 

Ved elementsystemer med store .'emenler er det 
lettere å kunne prefabrikere også bjelkelagene og 
evt. taket, likesom det er mulig å inkludere endel av 
de tekniske installasjoner i elementene (f.eks. guiv-
sluk, eiektr. ledninger i veggene). Store elementer 
blir for tunge for håndmontasje og krever kran. Til 
gjengjeld reduseres montasjetid og byggeplassar-
beide betydelig, - inntil ca. 60% i forhold til konven
sjonell bygging. 

Seksjonshus innebærer at huset deles opp i et an-
tall seksjoner med gulv, vegger og tak ferdig overfla-
tcbehandlet og innredet, og med ferdige tekniske 
installasjoner. Dette gir maksimale muligheter for 
prefabrikasjon, slik at byggeplassarbeidet over 
grunnmur kan reduseres til noen få timer. Til gjen
gjeld innskrenkes planleggingsfleksibiliteten adskil-
lig, og transport og montasje blir krevende. I virke-
ligheten er det vel bare en av våre bedrifter som har 
tilrettelagt denne type produksjon for større grad av 
mekanisering og automatisering. 

Det finnes selvsagt muligheter for kombinasjoner 
av produksjonsmetoder, f.eks. av elementer og sek
sjoner, hvor våtrom, trapperom, deler av kjøkken 
etc. kan lages som små seksjoner, -men disse mulig
heter har hittil vært lite brukt. 

Generelt kan det sies at den tekniske kvalitet av 
ferdighus står fullt på høyde med, og ofte over, tradi
sjonelt bygde hus. 

Som industri betraktet må vel ferdighusindustricn 
sies å være nokså primitiv, bortsett fra noen få unn-
tagelser. Større grad av mekanisering og rasjonalise
ring av produksjonen krever så sterk disiplinering og 
standardisering (f.eks. konsekvent bruk av et plan
leggingssystem basert på en «stormodul» 12M el.) 
at mange betenker seg på det, da de frykter at dette 
kan skremme vekk mange kunder. 

Betyde l ige muligheter 
Teoretisk synes det å være betydelige muligheter 

for teknisk utvikling i produksjonen, f.eks. ved bruk 
av limteknikk og sterkere integrasjon av tekniske 
installasjoner. 

Men erfaring synes å vise at teknisk avanserte 
systemer er sårbare i konkurransen med «rasjonali
sert tradisjonell» utførelse. Eksempelvis er det ikke 
blitt stående så meget igjen av det storslåtte ameri
kanske eksperimentprosjekt «Operation Breakth
rough», og heller ikke av det svenske A/B Element

hus, som vel i sin tid var det mest gjennomrasjonali-
serte og teknisk avanserte byggesystem i hele ver
den. 

Disse erfaringer, sammen med det faktum at de 
aller fleste bedrifter er små, og arbeider med beskje-
dent overskudd, gjør at det ikke har vært satset så 
sterkt på teknisk utvikling som man kanskje kunne 
ha ventet. En utviklingslinje som kunne synes natur
lig er at enkelte bedrifter utvikler seg til «kompo-
nentfabrikker» for relativt «anonyme» integrerte 
komponenter, som kan inngå i tradisjonell organisert 
bygging, - altså en videreføring av en langtidsutvi-
kling vi faktisk har hatt. Tanken om slike «åpne 
systemer» har mye for seg, men representerer på 
ingen måte noen slagen landevei i en bransje med 
hard konkurranse og lange tradisjoner, som bygge
bransjen er preget av. • 



Leüvekteme 
Tanker i glassfiberarmert polyester er 
lette i vekt, lette å transpor
tere. Dessuten kan de 
hverken ruste eller 
brytes ned på 
annen måte. 

Kjellertank for olje 
Der hvcr f.eks. grunnfor-
hojdene gjør det vanskelig 
å grave oljetanken ned, 
er kjellertanken det aktuelle 
alternativ. Leveres i flere 
størrelser og utførelser 

Sandfilierkum 
gjør det mulig å ba utslags
vask inne. Et iag sand og et 
lag singel gir god filtrering av 
utslagsvannet før dette renner 
ut i grunnen. 

Sisterne 
tar vare på regnvannet og 
sikrer godt vann, Leveres i 
flere størrelser og utgåver. 
Kan grave^ ned og tükobles 
vannpumpe, 

Oljetank 
for olje eller parafin sikrer 
hyttevarmen Leveres som 
jordtank i flere størrelser 
og utførelser 

VERAiankar 
i glassfiberarmert 

polyester 

Snurredassen 
er et kjemikaiiefritt 
naturtoalett, basert på 
biologisk nedbryting. 
Snunedassen er en 

' videreføring av multrom-
prinsippst, og navnet 
henspiUer på konstruksjonen 
med 4 dreibare kamre. 

Stttüetank 
er løsningen for hytter med 
innlagt vann og WC. Hindrer 
forurensning av jorden i 
hytteområdet Tømmes med 
slamsugebil 

Slamavskiller 
samler opp kloakken fra hytta, 
feller ut faste og 
sedimenterbare stoffer og 
supper avløpsvannet ut i 
grunnea Tilfredsstiller 
Miljøverndepartementets 
krav. 

Til A/S Jotungruppen. 
div. Vera Fabrikker, 
Postboks 233,3201 Sandefjord 
Vennligsl send meg nærmere 
opplysningar om Veras hytteprodukfer. 

JOTUN 



Kompromisslose 
Versacor 



I vår del av verden har luftforurensningen i 
løpet av et par årtier blitt et problem som 
fremdeles bare øker. Uten å være pessimist 
kan man trygt gå ut fra at det vil ta nye 
tiår før utviklingen er under kontroll, og for-
urensningen bragt ned på et akseptabelt 
nivå. 
Vi må alle ta konsekvensene av dette. Dess
verre ligger det utenfor vårt kompetanse
område å gi råd til dem som vil fiske ørret 
i våre fjellvann. Derimot kan vi gi råd til dem 
som skal bygge: 
Spar ikke på beskyttelse mot de ned-
brytende krefter i den atmosfære som om
gir oss! Ditt bygg skal kanskje stå i mange 

tiår, og vedlikehaldskostnadene kan etter-
hvert bli en meget tung post på budsjettet. 
Den merkostnad som du idag legger ned i 
bedre beskyttelse skal amortiseres etter 
dagens pengeverdi - det blir etterhvert en 
stadig billigere forsikring. 
Derfor: Velg ikke et kompromiss! Alle 
enkeltbelegg som idag brukes som be
skyttelse på stålplater kompenserer gode 
egenskaper på ett område med mindre 
gode på et annet! 
Robertson Versacor er intet kompromiss. 
Den er den eneste bygningsplate på mar-
kedet med to ulike belegg, der hvert tar 
vare på sin spesielle funksjon: 

. Nærmest stålplater) ligger et 75 my epoxybelegg på 
begge sider. Intet annet kjent organisk stoff gir bedre 
korrosjonsbeskyttelse. 

. Utenpå dette, på en eller flere sider, legges 25-30 my 
silikonpolyejter eller PVF2 (polyvinyl/fluorid). Ingen 
andre kjente belegg gir likeverdig motstand mot sol, 
nedbør og temperatursvingninger. 

Vårt basismateriale er det samme som i de øvrige plater 
på markedet: Sendzimirgalvanisert stål med 26-32 my 
zink på begge sider. 

At Versacor er best under krevende for
hold er bevist gjennom 10 års praktisk bruk 
i Skandinavia. Vi har dessuten laget en 
brosjyre som gir resultatene av en større 
forsøksserie, der Versacor er prøvet sam
men med en rekke andre materialer. Send 
inn kupongen eller ring oss, så sender vi 
brosjyren. 

Jeg vil gjerne vite mer om klimatestene av 
Versacor og byggeplater med bare ett belegg. 
Send brosjyren «Beviset» til: 

Navn: 

Firma: 

Adresse: 

Tlf.: 

P.nr./Sted: 
Send kupongen til: Robertson Nordisk A/S I 
Vollaveien 20, Oslo 6. ' 

fobertson 
Robertson Nordisk A/S 
Oslo - Bergen - Trondheim - Tromsø 

1 J l - . > - . - " * , 
v»., ,. * , i ; - * 
a .. ~ £ -^ .- t. 



Småhusbygging - nytt sprang 
i utviklingen 

Av sivilingeniør Øivind Birkeland, 
Norges byggforskningsinstitutt 

Småhusbygglngen illustrerer hvordan 
dejt tekniske utvikling går sprangvis. VI 
har hatt en rekke sprang, det siste i per
ioden 1967-1977. Da fant NBI og andre 
ut - praktisk uavhengig av hverandre -
at vi i Norge brukte langt flere ar-
beldstimer til å bygge et i og for seg 
ras|onelt bindingsverkshus enn man 
gjorde I USA. Og man stilte seg spørs
målet: Hva kan dette komme av? 
Forfattaren gir svaret, og risser samti
dig opp konturene av nye, forventede 
sprang fremover. 

Småhuset er et godt eksempel på hvordan don 
tekniske utvikling går sprangvis. Vi har allerede hatt 
en rekke sprang, det siste i perioden 1967-1977, og vi 
kan ane nye. Vi ser hvorledes disse sprangene kan 
skyldes at vi har fått nye materialer, men de kan også 

Skjematisk fremstillfng av den bærende konstruksjonsopp-
bygging i et moderne «produksjonsvennlig» bindings
verkshus. 

skyldes initiativrike mennesker som plutselig får mu-
ligheter. Videre synes det som om forskning er nød
vendig for å løse de problemer slike sprang medfø
rer. 

Småhuset er også et godt eksempel på at utvik
lingen i byggefaget ikke står stille eller går lang-
somt. Tvertimot, det er sjelden den går så fort innen-
for noen annen eldre industri. 

Tradisjonelt har vi i Norge bodd i trehus. Lenge 
ble disse bygd av tømmer. Tømmeret i lafteveggen 
klarte alle veggens funksjoner. I noen tilfeller ble 
lafteveggen kledd med panel, ofte som en værbe-
skyttelse, men også ut fra estetiske betraktninger. 
Dette var i flere hundre år en stabil tilstand. 

Rundt århundreskiftet skjedde det noe: vi fikk ri
melige sagede (og tildels høvlede) bord og plank og 
papp. Dette førte til hus av laftet plank, tildels kledd 
med papp og paneler, tilsvarende utførte reisverks-
hus og tilslutt bindingsverkshus av 4"x4" med to lag 
panel og papp ut- og innvendig. Avklaringen her tok 
tid, men det endte med at bindingsverkshuset ble den 
dominerende konstruksjonen i boliger. De siste åre
ne før krigen 1940-45 fikk man i noen hus erstattet ett 
av de innvendige panellagene med trefiberplater, og 
hist og her litt sydde matter (glassv;jt) og enkelte 
organiske materialer som isolasjon. Bjelkelagene var 
fylt med tørr leire. I enkeite strøk i landet begynte 
man tidlig å fylle hulrom i veggen med kutter eller 
sagflis som isolasjon. Men prinsipielt var det enda tre 
i bearbeidet stand som stort sett ivaretok samtlige 
funksjoner i husets forskjellige deler. 

Men dette huset varet bindingsverkshus. Og siden 
har hovedtyngden av våre boliger vært binding
sverkshus. 

De første etterkrigsårene sprutet det frem nye ma-
terialer. Først og fremst var det de nye moderne 
mineralull-isolasjonsmaterialene, men også andre 
isolasjonsmaterialer, plater og alle slags papp og fo
lier for forskjellige spesialformåt. Samtidig måtte 
man innskrenke trelastforbruket, både fordi vi hadde 
lite råstoff (tømmer) og fordi det var nødvendig for at 
trehus fortsatt skulle være økonomisk konkurranse
dyktig. Dette førte til noe som for mange fortonet seg 
som den totale forvirring, med et utali forskjellige 
konstruksjoner. Temmelig hurtig avklaret dog situ
asjonen seg, og vi havnet med et bindingsverkshus 
omtrent som følger: fe 



Bindingsverk bygd på en arbeidsplattform. 

Det moderne bindingsverkshuset 
I ytterveggene har vi et bærende bindingsverk be-

stående av stolper av 2" x 4" i 60 cm avstand og sviller 
av samme dimensjon. Som varmeisolasjon er bin
dingsverket fylt med mineralull. Utvendig har vi som 
vindtetting en papp eller en plate og oftest en tre-
kledning som beskyttelse mot de øvrige klimapå-
kjenninger. Innvendig har vi en dampsperre (papp 
eller folie) og en kledning, oftest plater, som tar 
påkjenningene fra bruken av huset. Disse platekled-
ningene er også avgjørende for veggenes evne til å 
overføre horisontale påkjenninger i veggens plan. 

Bærende innvendige vegger er oftest av 2" x 4" 
bindingsverk med et kledningsmateriale på begge 
sider. Bindingsverket i lettvegger kan være lettere. 

1391 Det er bærende trebjelkelag med bjelkestørrelser 

avhengig av spennvidden, men oftest 2" x 8" i 60 cm 
avstand. 

Himlingen er oftest et platemateriale, og golvet et 
platemateriale med golvbelegg. Kjellerbjelkelag el
ler bjelkelag over kryperom isoleres gjerne med mi
neralull og et papplag som stopper luftbevegelser 
opp gjennom golvet. 

Det er ofte takstoler som bærer tak og loftsbjelke-
lag. (Når man bruker takstoler mister man loftet.) 
Her har man også isolasjon i loftsbjelkelag, og damp 
og luftsperre som hindrer vanndamp og luft i å trenge 
innenfra og opp på loftet og ovenfra og ned i isolasjo
nen. Det er lett å øke isolasjonstykkelsen i et bin
dingsverkshus, og det anbefales i dag å øke isolasjo
nen. 20 cm blir vanlig i golv og tak. 

Resultatet er altså et bindingsverkshus hvor byg-
ningsdelenes forskjellige funksjoner er ivaretatt av 
forskjellige materialer. 

Tre finner vi i den bærende konstruksjonen og i 
den utvendige kledningen (foruten dører og vinduer, 
etc) . Resten er platematerialer (mange av dem ba
sert på treråstoff), papp o.l., også i noen grad med 
trefibereller tekstilfiber, men kunstfiber gjør seg mer 
og mer gjeldende. Plast finner vi særlig i folier og 
golvbelegg. Hele utkrystalliseringen av det moderne 
bindingsverkshuset fant sted i NBl's første 10 år. 
Dette gjenspeiler seg i at av NBI's første 54 særtrykk 
om handlet 17 avklannger av problemer i forbindelse 
med bygging av bindingsverkshuset. Av de første 43 
rapporter omhandlet 14 slike problemer. Man kan si 
at NBI's virksomhet var et uunnværlig bidrag til 
utviklingen. Utformingen av det moderne binding
sverkshuset finner vi detaljert beskrevet i NBPs 
Trehusbok [1] som stadig er kommet i nye, reviderte 
opplag. 

Nytt sprang fremover 1967-1977 
I midten av 60 årene fant NB1 og endel folk i 

praksis uavhengig av hverandre ut at vi i Norge 
brukte langt flere arbeidstimer til å bygge et av våre i 
og for seg rasjonelle bindingsverkshus enn man gjor
de i USA. Og man stilte seg spørsmålet hva dette 
kunne komme av. 

Starten av nok en fase i utviklingen her kan vel 
formelt settes til høsten 1967, da NBl arrangerte en 
fellesreise til USA for å se på rasjonell bygging av 
bindingsverkshus av tre. Da visste vi vel allerede i 
store trekk hva forskjellen lå i (fra mindre grupper 
som hadde sett på forholdene, og folk som hadde 
arbeidet i USA). Men det gjaldt å demonstrere for 
norske byggefagfolk hva det var mulig å gjøre og at 
det var mulig å gjøre det. 

Da den store gruppen kom hjem, ble dette fulgt 
opp med arbeid med implementering av erfaringene 
ved NBIseminar- og kurs. Her spilte deltagerne i 
gruppereisene en viktig rolle. Hva besto så det nye i ? 

Man kan vel si at det består av 2 hovedkomponen-, 
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• RETTE BJELKER PÅ LAGER SPLiTHOnrø 
3380 Krøderen Tlf.(067) 47500 

NORCEM er mer enn 
cement og 
betong skjønner'11! 
Leca-, Eternitprodukter, Siporex/Ytong og teglstein hører med blant 

våre viktigste byggeklosser, foruten betongvarer for alle byggebehov 

og en lang rekke andre produkter, som fiberplast, lystbater, 

papir og peiser. 

Vi er over 4000 mennesker som utvikler og seiger disse 

produktene, og som opererer i offshore og 

oversjøisk, blant annet med know-how, 

produksjon og salg i USA, Ghana og 

r » V . A i Midt-Østen. 

\^E^ÆJ^ Norcem er norsk, og vi lager 

ting som hundretusener av 

nordmenn har glede av, hjemme 

eller på arbeidsplassene — 

Norcem er med overalt hvor det bygges. 
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Moderne bindingsverk 

~ä) En planlegging av arbeidet på byggeplassen på en 
slik måte at hand verke me går fra det ene huset til det 
andre og gjør det samme om og om igjen under likear-
tede forhold. Denne gjentakelsen, som man kan 
oppnå seiv om husene planløsningsmessig ikke er 
like (de må konstruktivt være likt oppbygd), fører til 
radikale reduksjoner i arbeidstiden. 
b) Utforming og normalisering av alle konstruksjo-
ner slik at de er enklest mulig å utføre. Det bemerkel-
sesverdige er at dette kan man oppnå uten å inn
skrenke den frie utforming av selve huset. Det er vel 
på dette punkt at man best/lettest ser forandringene. 

En av de viktigste forandringene er bruk av et 
undergolv som legges før man reiser veggene og som 
tjener som en arbeidsplattform for bygging og reising 
av vegger og alle senere arbeider. Det at man kan 
arbeide trygt på en arbeidsplattform istedet for å 
hoppe omkring fra golvbjelke til golvbjelke, har vist 
seg å ha meget stor virkning på forbruket av ar
beidstid. Det må jo også bety mye for sikkerhet og 
arbeidsmiljø. Dette ble gjort mulig ved at det kom 
vannfaste trebaserte platematerialer på markedet. 
Samtidig med dette kom den prefabrikerte takstolen 
sammenføyd med spikerplater på markedet. Den er i 
dag den dominerende takløsningen og betyr en stor 
rasjonalisering. 

De dimensjonene man bruker av trelast må inn-
skrenkes til noen få som bør leveres i riktige lengder. 
Her kommer man til en viss grad i kollisjon med 
trelastindustriens ønsker. 

Et viktig hensyn er å tilpasse selve bindingsverks-
husets utforming til installasjonene og finishar-
beidet (maling etc.). Her har man vel særlig oppnådd 
meget med rørinstallasjoner, mens f.eks. den rek

tangulære koblingsboksen for elektriske installasjo-
ner som kan spikres fast til siden av en stender fort-
satt er en umulighet her i landet. 

Det er etterhvert blitt mange små endringer som 
sammenlagt betyr mye. Det ville føre for langt å gå 
inn på alle lier. Det nye har ikke alltid slått igjennom. 
F.eks. bruker man i USA en brøkdel av tiden vi 
bruker til innsetting av et vindu. Nå kan vi ikke anse 
USA's innsetningsmetode god nok under våre kli
maforhold. NBI har imidlertid klart å utforme et godt 
vindu som kan settes inn på noen minutter. Men av 
en aller annen grunn har ikke dette slått an. Har vi 
ikke vært flinke nok til å forteile folk om resultatene, 
er ikke vinduet godt nok, eller hva er i veien? 

Ett av de forholdene vi merket oss i USA, er den 
sterkt fcrenklede utforming av fundamenter (og kjel
ler, hvor den fantes). På grunnlag av disse iakttakel-
ser og eriäringer fra andre land og teoretiske bereg-
ninger, var det allerede i slutten av 60-årene mulig å 
angi sterkt forenklede utførelser av plate på grunnen, 
fundamentering på ringmur som ikke går ned i frostf-
ri dybde, og sterkt forenklede utførelser av kjellere. 
Denne utviklingen ble hjulpet sterkt fremover av 
NTN F-prosjektet «Frost i jord» som har bragt hele 
dimensjoneringsgrunnlaget over på en fastere basis, 
se [2]. Gjennom byggdetaljbladene er de praktiske 
løsningene etterhvert publisert. Vi mangier dessver
re ennå å skrive «handboken» om fundamentering av 
småhus. Men alt det nødvendige når det gjelder or
ganisasjon av arbeidet på byggeplassen er tilgjenge
lig gjennom NBl's handbok Trehusbygging. Plan
legging og produksjon [3]. Man kan si at i denne 
perioden, 67-77 tok hele vår trehusbygging et langt ^^-



sprang fremover, spesielt i retning av å senke for
bruket av arbeidstimen 

Det er vanskelig å skaffe en statistisk belysning av 
hva dette har betydd. Men vi kan vel si at et bedre 
firma i dag ved masseproduksjon av boliger kan klare 
å bygge en enebolig med 600 arbeidstimer alt inklusi
ve, mens alle minst burde kunne klare å presse seg 
under 1000 timer. For 25 år siden, da hele den utvi-
klingen som omtales i denne artikkelen startet, lå det 
tilsvarende lallet på 2500 timer. 

I USA ligger man ennå langt under oss i timefor
bruk. Og vi vil vel neppe kunne komme like langt 
ned. Det større markedet i USA gjør en større spesi
alisering mulig. Vi kan vel neppe tenke oss et firma 
spesialisert bare på å sette opp utvendig shingles av 
tre. Vi vil vel neppe heller være fornøyd med samme 
maling på alle flater over hele huset. En viktig grunn 
til det forenklede tnalerarbetdet i USA er også bru
ken av gipsplater, mens vi gjerne vil variere med 
forskjellige innvendige kledninger. 

I denne perioden, da vi fikk den sterke utviklingen 
i retning av å spare arbeidskraft på byggeplassen, er 
det også skjedd noe annet: 

Prefabrikasjonen« er slått igjennom. I de siste 80 
år er det i Norge gjort diverse forsøk på å prefabrike-
re småhus. Men man slo aldri igjennom. Men i de 
siste 10 år skjedde det noe, og prefabrikerte småhus 
har vel i dag en markedsandel på mellom 1/3 og Vi 
part av alle småhus, alt etter hvorledes man definerer 
prefabrikasjon. Forklaringen på hva det var som 
gjorde dette mulig, hår ikke jeg. 

Det er ikke lett å være småhusfabrikant. De mar-
gihene man har å gjøre med . fcfuuia til rasjonalisert 
bygging på byggeplassen er ikke store, og man skal 
være dyktig for at marginen skal få det riktige for-
tegn. 

Et viktig hensyn for kjøperen av et ferdighus er 
nok at det er enkelt å kjøpe et slikt hus. Han kan ofte 
se huset ferdig, og han har med et firma å gjøre som i 
de fleste tilfeller gir en brukbar service. 

Et bemerkelsesverdig trekk ved vår ferdighusin-
dustri er at flere firmaer har lykkes med å prefabrike-
re hele bokser som man setter sammen til et hus. Det 
er åpenbart at man på denne måten, hvor man ar
beider under tak, kan utføre arbeider som er utenke
lig ute på en byggeplass. Og man kan gjøre alt på 
fabrikken bortsett fra selve sammenstillingen av en-
hetene, boksene. 

Ellers kan man vel si at vår ferdighusindustri i 
utformingen av sine konstruksjoner har hatt god nyt
te av hele den utviklingen man har hatt for bygge-
plassbygde hus. Men i tillegg kommer utviklingen av 
hensiktsmessige maskiner som letter byggeplass-
monteringen. Industriell tilvirkning, med de bedre 
muligheter tii utnyttelse av'.materlalene dette inne-
bærer, har også mye å si for å senke timeforbruket og 
byggekostnadene. Arbeiasrriiføtet på en permanent 
bedrift kan selvsagt ogso gjøres bedre enn på en 
byggeplass. Man kan vel med trygghet si at denne 
ferdighusindustriens fremmarsj har betydd mye for 

utviklingen av bygging av småhus. De tradisjonelle 
byggefirmaene har fått en følbar konkurranse over 
hele landet. 

Hva har så hele denne utviklingen betydd for bru-
keren? Det er vanskelig å si i hvilken grad denne 
tekniske utviklingen harpåvirket prisen. Men man 
kan vel i alle fal] si at forbrukeren har fått en standard-
økning billigere. Det moderne bindingsverkshuset 
betyr riktig utført en vesentlig standardøkning,men 
samtidig har mulighetene for å gjøre feil øket. 

Det neste spranget fremover 
Allerede i dag kan vi se tendenser til nye sprang 

fremover. 
Et av de områdene som trelasten hittil har beholdt, 

er bindingsverket inklusive bjelkelag og takstoler. 
Det nye som er skjedd, er at vi har fått tynnplatepro-
filer av stål som ligger gunstig an når det gjelder 
bæreevne i forhold til pris. 

Nå er det ikke så enkelt. Det er ikke bare å begyn
ne å bruke tynnplateprofiler av stål. Det er en lang 
rekke problemer som må løses, kuldebroproblemer, 
kraftoverføring mellom profilene osv. Alt dettekan 
løses, og arbeidet er i full gang. 

Multielement, et element laget av 2 gipsplater med 
polyuretanskum imellom og som fremstilles i en kon
tinuerlig prosess i en bredde lik etasjehøyden, gir 
fristende fremtidsmuligheter. 

Nail-Webb er et nytt, bærende element som bru-
kes i etasjeskillere og takkonstraksjoner. Det består 
av et steg av korrugert, fortannet plate, en plate oppe 
som trykkbelastet del, tre i underkant for opptagelse 
av strekkpåkjenninger. Korrugeringen av steget 
hindrer utknekking. Elementet byr åpenbart på in
teressante muligheter. Men det er åpenbart at ikke 
trelastindustrien rolig sitter og ser på denne utvi
klingen. Hvilke mottrekk kan mm gjøre for at trela
sten skal beholde sin hittil meg< t sterke stilling? Vi 
må vel anta det kan komme noe spennende ut av 
dette. 

Et annet område hvor trelast har dominert, er den 
utvendige kledning. Her har den lenge hatt konkur
ranse av korrugerte plater av stål og aluminium og 
asbestcementplater. Men hittil har det vel ikke vært 
noen tvil om hva publikum har foretrukket. Kan det 
skje noe her? 

I det hele tatt erdet et interessant spørsmål: Kan vi 
tenke oss ytterligere sprang i materialutviklingen? 
Kan det dukke opp nye eller forbedrede plater? Hva 
kan trelastfolkene gjøre? Kan de gjenerobre noe av 
det markedet som platene har overtatt? • 

LMirftturliste 
[I] ITrchus 1970. 0. Aschehoug, H. Granumog B. Hegda]. NBI 
handbok 22. Oslo 1970. Ny utgkve er under forberedelsc 
[2] Sikring mot teleskader. Nörges Teknisk-NaturvitenskapeKge 
Forsknlngsråd og Statens vegvesens Utvalg for Frost i Jord, Oslo 
1976 , 
[3] Trehusbygging Planlegging og Produksjon. R. Hugsted og R. 
Wiig. NBI Handbok 27, Oslo 1970. 



Egethus? 

Vi har et byggekontor der du Lokale hand verker e 
har bruk tor det bygger huset ditt, og våre kontrollører påser at 

34 kontorer over hele landet. Derfor arbeidet blir skikkelig utført, 
kan vi gi deg en personlig service fra første møtet V | G | R D E G F A S T p R i S , BYGGETIDEN 

til huset star ferdig. 

Send inn kupongen til nærmeste kontor, så kommer vår 
hus katalog omgående. 
56 sider med hustyper og nyttige opplysninger om 
husbygging. 

Navn: 

Adr.: 

(FDHETLANPHUS 
• M H B BRØDR. HETIAND AS SANDNES • BRYNE • SKARNES. 
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Kerte 
BROER 

i betong gier veibyggingen hurtigere 
og mer rasjonelt - Broer på opptil ca. 
20 mtr. spennvidde monteres på få timer 
og er straks kjørbare - ingen herdetid 
som ved en tradisjonell støpt bro. 
Over 300 broer basert på våre standard 
brobjelker er levert til forskjellige fylkes-
og skogsbilveger. 

ØSTSPENN 

ØSTLANDSKE 
SPENNBETONG A-S 

VESTSPENN 

Hemmotn - Ringtrikt 
Boki 38, 3S01 Hanefoss 
Ttltfon 067 3120S 

NORSPENN 



Den nye arbeidsmiljøloven: 

Strengere krav til metoder og 
teknikk i veibyggingen 
Av overingeniør Hans Ruistuen og avdelingsdirektør Kaare Flaate 
Vegdirektoratet 

Bedre utnyttelse av svake materialer for 
i spare resaurser og hensynet til den 
nye arbeidsmiljøloven vil I fremtlden sti 
sentralt I arbeidet med i bestemme nye 
metoder og teknlkker I vegbyggingen. 
Det omfattande lovverket i den nye ar
beidsmiljøloven kan fere til en omleg
ging pi en helt annen mite enn tid-
ligere. '/ 

l en så omfattende virksomhet som vegbygging vil 
det stadig skje en utvikling og endring i materialer og 
metoder. En del av dette kan skje raskt som fplge av 
nye produkter og teknikker. De store endringene er 

vel tross alt en gradvis prosess som tar mange år. En 
gang i blant kan det være nyttig å se seg tilbake for å 
betrakte utviklingen som fant sted. Dette vilgså kun
ne gi oss visse impulser til å forutsi hva vi kan vente 
oss i årene som kommer. 

I 1976 ble det brukt ca. 1500 million kroner på 
riksveganlegg. Av dette gikk 35% med til sprengning 
og masseflytting og ca. 25% til grøfter, vegfunda-
ment og vegdekke. 

Vedlikeholdet av 25 000 km riksveger kostet 
samme år ca. 800 mill. kroner. Til vegfundament og 
vegdekke gikk det her med over 40%, vintervedlike-
holdet 20%, mens det til sprengning og masseflytting 
gikk med under 3% av totalen. 

Utviklingen på maskinsektoren 
Til å bygge og vedlikeholde veger kre ves det idag 

en betydelig innsats av maskiner. Dersom utvi
klingen bedømmes ut i fra Vegvesenets maskinpark, 
kan følgende punkter trekkes frem: 

• Overgang til utstyr med større kapasitet, spesielt for 
typiske vegbyggingsmaskiner som knuseverk, blan-
demaskiner, komprimeringsutslvr m.v. 

• Nye maskiner eller tilleggsutstyr som har sammen-
heng med en øket mekanisering, eller nye krav til 
hvordan oppgåvene skal løses. 

Spørsmål om sikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø 
er spesielt aktuelt i forbindelse med maskinelt utstyr. 
Nødvendigheten av bedre lydisolasjon av maskinene 
er blitt analysert de siste årene, og betydelige frem-
skritt er gjort i dette arbeidet. Sikkerheten for ma-
skinførerne er bedret ved utbedring og skjerming av 
førerplassen. Arbeidsmiljøet er for mange ar-
beidstakere bedret ved tiltak mot støvdempning på 
forskjellig vis, en utvikling som stadig fortsetter. 

I stor utstrekning benyttes de samme maskiner i 
vegbygging som i annen anleggsvirksomhet. Spesielt 
ved arbeid langs veg under trafikk er det behov for en 
tilpasning av dette utstyret av hensyn til sikkerhet og 
effektivitet. Det er ønskelig at all massebearbeiding 
og transport kan foregå på en veghalvdel av gangen. 
Videre at alle delarbeidene utføres i en mest mulig 
kompakt enhet i vegens lengderetning. 

To eksempler på «utstyrstog» som er tilpasset dis
se behov skal nevnes. P 
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Utstyr for cementstabilisering, med hfelpefres. 

Figur I viser et arbeid med cementstabilisering av 
eksisterende vegoverbygning. Maskinen kan kobles 
til vann- og cementbil for kontinuerlig matning. Fo
tografiet viser også en hjelpefres i bruk. 

Figur 2 viser et utstyrstog som er benyttet i Buske
rud ved frostsikring av en veg. En relativt omfatten-
de operasjon som består i oppgraving av dekke og 
bærelag, plassering av isolasjonsplater, bærelag og 
dekke pånytt, utføres i en konsentrert enhet. 

Tekniske løsninger 
En rekke tekniske løsninger kan illustrere utvi-

klingen de siste årene. Mange har vært kjent i noen 
år, mens andre er av nyere dato. 

Av hensyn til stabilitets- og setningsforhold kan 
det ofte bare bygges lave vegfyllinger på bløt 
leirgrunn. Erstattes vanlige fyllmasser stein og jord 
med masser som har lavere romvekt, kan fylling-
shøyden økes tilsvarende. Gjennom flere år er det 
nyttet gassbetongbrudd, ekspandert leire og bark til 
oppbygging av «lette» vegfyllinger. Romvekten av 
disse materialene ligger på ca. halvparten av jord-og 
steinmasser. 

Figur 5 viser oppbygging av vegfylling med blok
ker av ekspandert polystyren. Frem til i dag er meto
den anvendt på 10 veganlegg og det er brukt ca. 
15000 m3 ekspandert polystyren. Dette materialet vil 

ha en romvekt på ca 100 kg/m3 eller 5% av vanlige 
jordmasser, og betegnes med rette som «superlett». 

Fiberduk 
Fiberduk er etter hvert blitt et vanlig materiale i 

vegbygging. De viktigste bruksområdene er å virke 
som filterlag og holde materiallag adskilt fra hveran-
dre, f.eks. som filterlag mellom traubunn og vego
verbygning og mellom materialene i en drensgrøft og 
omliggende løsmasser. 

Fiberduk er også aktuelt å nytte under fyllinger på 
bløt undergrunn, eventuelt kombinert med andre 
former for overflatestabilisering for å hindre omrø
ring og nedtrengning av fyllingsmasser. Fiberduken 
har spesielt vist seg å være effektiv når det gjelder å 
hindre fyllmasser av sprengt stein å trenge ned i bløt 
undergrunn. 

Utnyttelse av materialforekomstene 
Tradisjonelt er vegfundament blitt bygd opp av 

grus- og steinmaterialer. Det stilles krav til mekanisk 
styrke og forvitringsmotstand og til stabilitet. Særlig 
viktig er det at materialene beholder mest mulig sta
bilitet under oppbløting, og at de ikke er telefarlige. 

Naturlige grusforekomster vil svært ofte tilfreds
stille de krav en må stille til materialene, og en stor 
del av vegene blir bygd opp av sortert eller knust grus 
fra slike forekomster. Vegvesenet har også i stor 
utstrekning benyttet knuste materialer fra egnede 
steintak. Årsaken til dette har først og fremst vært 
økonomiske. Transportkostnadene av nærmestlig-
gende grusmaterialer er blitt større enn merkostna-
dene ved å produsere tilsvarende materialer i nærlig-
gende steintak. 

1 områder med små reserver av naturlige grusfore
komster har en også basert seg mer på bruk av knust 
fjell. Det må likevel sies at en arbeider mer aktivt 
med å spare på slike forekomster nå en tidligere, og 
det kan være flere løsninger. De viktigste er foredling 
av materialer fra mindreverdige forekomster ved va
sking, knusing og sortering; eller en stabilisering, i 

System lor frostsikring av gammel veg ved bruk av isolerlngspleter. 

GAMMEL ASFALT 

GRUS 

ISOLASJON 
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Transportable 
materstasjoner 

Transportable 
kon- og spindelknusere 

Transportable 
båndtransportører 

Komplette, transportable veggrusverk 

II Hallare! 
Rallarne gjorde en god jobb der de slo 
seg til - og hadde lett for å flytte til nye 
steder etter at jobben var gjort. 
Derfor kunne man tro at våre transpor
table knuseanlegg hadde rallare som 
forfedre. Anleggene har i alle fall arvet 
noen av egenskapene. Enten det er 
matestasjoner, kjefteknusere, kon-
knusere, sikter eller transportører. De 
gjør en like god jobb som sine stasjo
nære brødre - men er raske å rigge 
opp og ned - og forflytte. 

Hos Svedala Arbrå har vi lang erfaring 
med transportable anlegg. Vi har for
lengst lest problemet med at tett
bygde maskiner også skal tåle hard 
drift. Nå konsentrerer vi oss om en 
viktig faktor som arbeidsmiljøet. 
Våre transportable maskiner kan der
for leveres med gjennomtenkt støv-
og støykapsling. Og for å gjøre denne 
linjen komplett, leverer vi også tran
sportable støvavsugningsanlegg. 

De gamle rallarne ville hatt et lettere 
liv med våre moderne knuseverk. Men 
de hadde sikkert flyttet f ra sted til sted 
allikevel.Svedala Arbra's transportable 
anlegg hadde ikke hindret dem i det. 
Føler De et fellesskap med rallarne, så 
kontakt oss. Vi er alltid åpne for en 
fagprat. 

SvedalaArbrå 
Svedala Arbrå A/S, Frysjavn. 27, Korsvoll, Oslo 8. Sentralbord (02)235082. Telex 16959. 



Ny 
hydraulisk 
borvogn 

ROC 810 H 
ROC810H er en ny hydraulisk beltegaende borvogn 
konstruerf.med tanke på 

- større borsynk 
- lavere støynivå 
- mindre kraftforbruk 

ROC 810H er utstyrt med den hydraulisk drevne 
bergbormaskinen COP 1038HB som gir meget høy 
borsynk. Med Sandvik Coromant 64 mm stiftbor-
krone er gjennomsnittlig borsynk i hard granitt 
1,7 m/min. Hulldimensjonerfra 64-127 rnm 
borkroner. Slagfrekvensen, arbeidstrykket og 
rotasjonshastigheten kan varieres og derved 

tilpasses forskjellige bergarter og krone-
dimensjoner. 
Borvognen er primært beregnet for bruk i dagbrudd 
Uavhengig beltependling og kraftige kjøremotorer 
gjør den lett manøvrerbar i vanskelig terreng, og 
den kan leveres med avstand? ~ianøvrering og «n 
kraftig hydraulisk vinsj. 
Som ekstrautstyr leveres også en hydraulisk drevet 
støvavskiller og helmekanisk stanghandtering -
stengene skiftes kun ved hjelp av en kontrollspak. 
Dette øker effektiviteten, letter operatørens arbeid 
og bedrer arbeidsmiljøet. 

JlÜasCopcc 
SKI KRISTIANSAND S. BERGEN TRONDHEIM MO 1 RANA NARVIK 
1405 Langhus Rigetiønnvn. 12 5033 Fyllingsdalen Lade Allé 69 Nesnaveien 51 Fagernesveien 2: 
TH.: (02) S6 60 60. 4620 Vågsbygd 

TII.: (042) 12 334. 
TII.: (05) 16 00 80. 7000 Trondheim 8614 Ytteren 8500 Narvik 4620 Vågsbygd 

TII.: (042) 12 334. Tlf.: (075) 15 940. TII.: (078) 69 466. Tlf.: (082) 42 413. 



Bruk av skumplast til Irostsikring. E 6, Sarpsborg, Østfold. 

først og fremst ved bruk av cement. Kvalitetsoppføl-
gingen er blitt utbygd også i den hensikt å spare på 
materialforbruket på lengre sikt. 

Bedre vegdekker 
1 løpet av de siste 10 år er andelen med faste 

vegdekker øket fra ca. 40% til ca. 80% av riksvegnet
tet. Tilsvarande andel på hele det offentlige vegnet
tet har øket fra ca. 25% til ca. 48%. 

Utviklingen av vegdekkene på de mest trafikerte 
vegene har vært mye bestemt av piggdekkene. Den 
tiltagende slitasjen medførte etterhvert at det ble 
behov for å gjøre dekkene så slitesterke som mulig. 
Forandringen har bestått i at dekkene er blitt mer 
steinrike, samtidig som mørtelfasen også er gjort 
sterkere. Dessuten er det blitt strengere krav til 
steinkvalitet og hulrominnho;;! i ferdig dekke. 

For å unngå at dekkene blir glatte i nylagt tilstand 
strøes de idag rutinemessig med bituminert finpukk, 
som valses ned i dekket mens det enda er varmt. 
Dette gir en grovru overflate som er svært gunstig for 
friksjonen, samtidig som avstrøingen er et bidrag til 
slitestyrken av vegdekkene. Trafikksikkerheten sø
kes også bedret ved mer bruk av lyse steinmateri-
aler. 

En regner at endringene har medført en prisøkning 
på 15- 20%, men at gevinsten som ligger i minsket 
slitasje er betydelig større. 

Tunnelsikring 
Bygging av vegtunneler omfatter planlegging, dri

ving og kompletteringsarbeider inkludert sikring. 
Det er spesielt tunnelsikringen som er kostbar, og 
det har vist seg nødvendig å se alle arbeidsoperasjo-
ner under ett for å oppnå gode tekniske og økonomi
ske løsninger. 

Tidligere ble det bare benyttet rensk og full ut-
støpning som sikringsmetode. Fra og med anlegget 
av Haukelidveien har bolting stadig fått innpass som 
en pålitelig og varig sikring mot nedfall og ras. For 
sikring mot vannlekkasjer og frost er platetak kom 
met til anvendelse i stor utstrekning. 

Ved bruk av disse metodene kan lengden av nød
vendig utstøpning reduseres vesentlig. Der utstøp-
ning er nødvendig ks.r, dette utføres ved forbedret 
teknikk som gir mere vedlikeholdsfrie og varige løs
ninger. For fuktbeskyttelsen er det utviklet gode og 
rimelige membraner, og for støpearbeidet forska-
lingsvogner som bar resultert i bedre økonomi og 
kvalitet. 

Frostsikring av veg 
Nedsatt bæreevne på vegnettet i teleløsningen be

tyr ekstra utgifter til transporten. Kostnadene med å 
utbedre vegnettet til samme tillatte aksellast hele 
året er imidlertid også meget store. Arbeidene med 
frostsikring vil foruten å øke bæreevnen i teleløs
ningen også ha som effekt at ujevne telehivinger 
reduseres. I mange tilfeller kan også disse ulemper 
være store for trafikantene. 

Det har vært gjort store fremskritt i metoder og 
teknikker for frostsikring av veg. Foruten bruk av 
bark, som er et avfallsmateriale, har moderne isola-
sjonsmaterialer kommet inn i stor utstrekning. Den 
første veg i Norge ble isolert med skumplastplater i 
1966. Siden da er ca. 40 km veg frostsikret på denne 
måten. En har herjjjjuetjsiddel til å takle frostpro-
blemene på vegen. i 

Billige vegdekker 
Den opprinnelige oljegrusen er mer og mer erstat-

tat av asfaltanriket oljegrus som er mer stabil og 
haldbar, og av asfaltløsningsgrus. Begge krever for
holdsvis lite forbearbeiding av tilslagsmaterialene og 
blitt lagt med liten grad av oppvarming. 

Det billige og lite ressurskreyende dekket, overfla
tebehandling med gradert grus (såkalt Ottadekke) 
har vunnet innpass både som et foreløpig dekke og 
permanent dekke på mindre trafikerte veger. 

De nevnte dekketyper kan legges til priser som 
utgjør 20-60% av det varmblandede dekker koster. 



Teknisk gummi og brigummi 
..det er var business! 

Gummibelegging av notsneller og 
-vanger. Produksjon av bobbies for 
trålwirer. Produksjon og reparasjon 
av forskjellige typer transportband 
etc. 

Truckhjul i kompakt gummi er også 
en av våre spesialiteter. Gummibe
legging av ruller, valser og hjul (bl. 
a. til traller og lign.). 

Produksjon og reparasjon av for
skjellige typer slanger, trekkreimer 
og pakninger. Gummibelegging av f. 
eks. valser, ruller og underlag til 
pussemaskiner. 

Gummislanger — i alle mulige fa
songer — leveres tra lager — eller 
spesiallages. Gummidetaljer til 
mange forskjellige formål. Gummi
belegging av elektrolysekar etc. 
Fenderverk for fergelemmer og kai
anlegg. 

Produksjon, skjøting og reparasjon 
av transportband er en av våre 
spesialiteter. Gummibelegging av 
mateskuffer for steinknusere. 
Vibrasjonsruller. 

Distriktets største utvalg i dimen
sjoner og merker MC-dekk, person-, 
lastebil- og dumperdekk. Nye og re-
gummierte. Vi har også avdelinger 
for bilgummi i Molde og Åndalsnes. 

LOKKA 
VULK AS 

Tlf. 071-41133 - 8010 Spjelkavik 



Dette 
er én måte 
å bruke 
trykkluft på. 

igersoll -Rand bruker trykkluft til 
tusenvis av andre - og viktige 

formål. 
jkelpumpen — et gammelt og kjært 
tempel på hvordan vår hverdag er blitt 
jengig av trykkluft. Du finner andre 
jle eksempler rundt deg hver dag. Når 
fyller luft i bilhjulene. Bussdøren som 
£kker i bak deg. Tannlegeboret når det 
br som verst. Fjellboret som eter seg 
'morn helnorsk gråstein. Avansert tek-
>gi i et moderne samfunn er nærmest 
ikelig uten trykkluft. 

;r enn 100 år har Ingersoll-Rand ut-
;t og produsert kompressorer, verktøy 
.itstyr tor trykkluft. Over hele verden er 
Tsoll-Rand et begrep for kvalitet i 
kluft. Der man satser på at utstyret skal 
ere år etter år, velges Ingersoll-Rand. 
like viktig som kompromissløse krav 

Valitet, er en fremtidsrettet produkt-
tling. Ingersoll-Rand tilbyr et enormt 
g, beregnet for alle typer industri, for 
werk og skipsfart. 

1 

Sllpemaskiner. Ingersoil-
Rands små enhånds-vtnkel-
slipere. Støydemping og ex-
haustuttak j bakkant gjør pro-
duktene mere miljøvennlige. 
Høy effekt og enkle å arbeide 
med. 

Stasjonære kompressorar. 
I PAC-AIR er kompressor, 
motor, startutstyr, ofjekjøler 
og etterkjøler bygget i én en-
het. Enkel montering og små 
installasjonskostnader. PAC-
AIR er vibrasjonsfri og meget 
godt lydisolert. 

Bngersoll-Rand 

Boreutstyr. Crawlair - lett terrenggäende borerigg og Spirofio mobil 
kompressor er en tønnsom kombinasjon, Ingersoll-Rand produserer 
transportable kompressorer i standard-og støydempede utførelser. 

MaskiM&KLundcCo. 
Oslo Stavanger Bergen Trondheim Tromsa 
(02)687080 (045)75744 (05)262410 (075)16615 (003)63626 

Tilsluttet Kvnrnerkonsernet 
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Lett vegtylling av ekspandert polystyren. 

Utviklingstendenser 
Bedre utnyttelse av svake materialer i vegbyg-

gingen vil bli et krav av mange årsaker. Forholdene 
vil variere fra sted til sted, men ressursene av gode 
materialer er ikke ubegrenset. Avstandene som disse 
materialer må transporteres kan også være med å 
gjøre lokale svakere materialer prismessig konkur
ransedyktige. Transport er også et forbruk av res-
surser. 

Forbedring av svake materialer på forskjellig vis, 
f.eks. ved stabilisering, vil derfor i fremtiden bli en 
viktig oppgave. 1 dette ligger også utvikling av meto-
der og teknikker fra utforming av konstruksjon slik 
at disse materialer kan nyttes. Situasjonen må imid-
lertid vurderes fra sted til sted og fra gang til gang idet 
forholdene kan variere sterkt både når det gjelder 
ressurser og fremtidig behov. 

Tunneldrift 
Tunneldrift er en av de sektorer der store en-

dringer har funnet sted. Kompetanse i planlegging, 
effektivitet i drift og nye metoder for stabilitetssi-
kring er eksempler på dette. 

Den store innvirkning driftsmetoden har for beho
vet i permanent sikring er fortsatt noe undervurdert, 
og en antar at utviklingen mot en bedre tilpasning vil 
fortsette. 

På den maskinelle siden er det i første rekke en 
overgang til hydrauliske boremaskiner som har sam
let interesse. Bruk av fullprofilboring har ikke vun-
net innpass i vegbyggingen enda. Maskinkostnadene 

ved hardt fjell og de nødvendige tverrsnitt er store. 
Med den raske utvikling som skjer på utstyrssiden er 
det likevel mulig at metoden er like rundt hjørnet. 

Arbeidsmiljøet 
Hensynet til arbeidsmiljøet har vært med å be

stemme metoder og teknikker i lengre tid. Den nye 
arbeidsmiljøloven vil imidlertid forsterke og utvide 
dette arbeidet. Så omfattende som dette lovverket 
er, så kan det gjeme føre til fullstendig omlegginger 
på en helt annen måte enn tidligere. Hvasom vil skje 
i praksis er vanskelig å spå om, en må vente og se 
hvordan det utviklet seg etter en tid. • 

Utstyr tor reparasjon av vegdekker ved halsélingsmetoden. 



UTSTYR FOR ALLE LØFT 
Hauland Maskin A/S er en av landets ledende leverandørar av 
bygg- og anleggsmaskiner. 
Vi representerer produsenter som Linden-Alimak, Grove, 
Nellen, Geil, P.T.C., Miller og Perles. 
Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi har avdeiingeir i Stavanger, 
Beigen, Trondheim og Harstad. 

feHAULAND 
^ f MASKIN AS 

Hauland Maskin A/S, Haraldrudveien 5, Økern, Oslo 5. Tlf.: 02-190000. 



Nok et blinkskudd 
f ra RM! 

U V n D I I I EN FJELLSTERKTERRENG-
M T U H l L L GÅENDE BORERIGG 

(30 km/t på veg) 

Utstyrt med hydr. borhammer, kraftsentral for 
denne, spylekompressor og støvsuger. 

Bygget på et kraftig skogsmaskin-chassis. 

Kan bore i alle retninger, også oppover. 

Driftsklar koster den ca. halvparten av luft-
drevet utstyr. Diesel-forbruk ca. 60 % mindre. 

IILiJØVENNLIG 
INGEN 

iHftfeGETID 

:** - - -s-

RM produkter står for kvalitet og bruksverdi 

Reiersdal Maskinindustri % 
4480 Kvinesdal - Tlf. (043) 54 900 - Telex REK/IA 



I%ÉiBli^HKiÉSL 
Enten De vil over fjellet, 

gjennom fjellet eller fjerne det... 
Kockums kan tilby en ny genera- Mongstadanlegget, Sira/Kvina og 

sjon trucker og dumpere. Brokke er gode eksempler på at 
ftogrammet omfatter fem forskjel- Kockums stiller sterkt når valg av slikt 

lige typer som laster fra 15 til 50 tonn. utstyr skal foretas. 
De er effektive, driftssikre og lar Fabrikker i Sverige og egen organi-

seg bedre benytte i tunneler o.l. takket sasjon i Norge, som også omfatter et 
være små yttermål. velutbygget service- og reservedels-

Høyden er særlig lav. apparat, sikrer Deres maskinpark en 
Mt dette har gjort at de har fått stabil drift nå og i fremtiden. 

verdensry for pålitelig og lønnsom drift. — 
ei. • - i • o i l i Kockums Industri A/S Nils Hansens vei 2, Oslo 6. 

Stein og jordmasser - i åpne brudd T l f ( 0 2 ) 6 7 1 4 6 7. 
Såvel SOm i tunneler - flyttes på den Send meg nærmere informasjon om: 

mest'rasjonelle måte med Kockums D K " ' k u m s ^ ' i ' " « * a Km-kum»412Mi^iy«dumP W. 
, J . 25 limn/l"».:! nv> IHtnnn/Ilm3 

trUCker Og dUmpere. • Kiirkunis 442 'IWk. • Km-kums 412T Tunni'l-dumper. 
jr 1 I j . 1 j - 1 3:> loniv'20.6 ni1 IM tonn/l lm 3 

Kockums har storleveranser til a K„, kum» « s ••>••<*. 
prosjekter over hele verden og er i 4S "mnöli•""" interessert i besøk: a 
Norge en av de aller største på området. Navn: 

Det siste skyldes ikke minst at Fi r m a : 

trucker og dumpere fra Kockums for Adresse 
bruk her i landet er dimensjonert og T . 
tilrettelagt for vårt barske og meget _ "" 
vekslende klima. ^ J i 

De spesielle forhold i Norge passer ^ | KOCKUMS 
Kockums maskiner utmerket. Transportavdelingen 



Nødstyring 
NAR HJULLASTEREN RULLER 

fOROVER 
NÅR HJULLASTHÄN RULLER 

VÉNDEVENTILEN INNSTILLER SEG ALTOMA7ISK 
;ETTER PUMPEROTpHENS DaBEHETNiNG :. 

Informasjon nr. 1 av an tåri* p i 6. 

Viktig melding 
til alle eiere og brukere 

av MF-hjullastere 
MF 22, MF 33 b, MF 44 C, MF 55 c, MF 66 c, MF 77 c. 

Hvis motoren p i hjuilasteren stopper, gir nød-
styrepumpen maskinen olje til styring sé lenge 
hjulene går rundt. Dette gjelder også når maski
nen rullet bakover. Arsaken er at nødstyre-
pumpen har en automatisk vendeventil (se 

bilde) som snur oljerctningen i forhold til kjøre-
retningen. Kontrollampen på instrumentbordet 
forteller om alt er i orden. 
NBI MF 22 og MF 33 b har hydrostatisk styring. 

MP 
Massey Ferguson 

Silgi- >| iinicmrkttift' 

Hrulil 
Bergan' 

l|«rkilii|ii 

Himif 
Hirilit 

Huimitd 
Hinilo» 
Nippi 

Kmo»li|ir 
Kiiillinitid 

Urvik 
Uiiniir 

MtllMK 
Mr ti i« 
Niiiiei 

Tin 
Tram» 

fira n dli * IMI 
Till iti 

Tiitbiri 
Vtttbf 

AI uv ni 
Aun 

Hovftdkontor: Jéttévégen 10. 
Boks 220,4001 Stavanger 

Tlf. (045) 76011 

EIK 
HhmashUi' 



Planer om hengebruer med 
1200 meter i spennvidde 

Av overingeniør Arne Vangsnes 
Vegdirektoratet 

Hengebruer har hatt en meget spesiell 
og fremtredende plass I norsk brubyg
ging gjennom mange år. Norges særeg-
ne topografi gjør at brubygging spiller 
en dominerende rolle i utbygging av 
landets vegnett. Av de samleite an-
leggabevllgninger til vegformål I riks
vegnettet utgjør brubygglngen ca. 
20%, og kostnadsandelen på henge
bruer representerer 10-15% av dette. 
Det foreligger forprosjekt for store 
hengebruer med opptil 1200 meters 
spennvidde. 

Før krigen og de 10 førsle år etter krigen ble det 
bygget mellom 50 og 60 mindre bruer i spenninterval-
let 50-200 m av den såkaite myke hengebru. Dette 
var meget enkle hengebruer, med avstivningsbærere 
i helvalset profil som ble introdusert i vegvesenet i 
20-årene og som må ansees som en spesiell norsk 
brutype. Brutypen var meget billig i forhold til 
spennvidden og hadde sin fulle berettigelse i en tid 

med beskjeden trafikk. Generelt må en vel konstate
re at den myke hengebru ikke lenger er en aktuell 
brutype å bygge på våre riksveger. 

De siste 10 år er det ikke bygget hengebruer under 
220 m i spennvidde i riksvegnettet. Hengebruene er 
således blitt brutypen for de store spenn hvor andre 
konstruksjonstyper av tekniske og økonomiske 
grunner ikke strekker til. Dette innebærer ikke at 
bygging av hengebruer er blitt mindre aktuell. Snare-
re tvert imot. Kravet til utbygging av landets vegnett 
mest mulig fergefritt, gjør at hengebruer mange ste-

Hovespenn Ferdig 

1. Kvalsundbrua ' 525 m 1977 
2. Skjomen bru 525 m 1972 
3. Sotra bru 468 m 1971 
4. Kjerringst/aumen bru (200 4 180) m 1969 
5. Varoddbrua 337 m 1956 
6. Rombaksbrua 325 m 1964 
7. Nærøysund bru 325 m 1981 
8. Tjeldsundbrua 290 m 1967 
9. Brevikbrua 272 m 1962 

10. Kjellingstraumen bru 260 m 1975 
11. Haglesundet bru 250 m 1980 
12. Tromøybrua 240 m 1961 
13. Erf jordbru 228 m 1963 
14. Folda bru 225 m 1969 
15. Lokkaren bru 225 m 1977 

Oversikt over nyere norske hengebruer med avstigningsbærer av ^^ 
fagverk. 

Fykesund bru, den største av de myke hengebruer ble åpneti 1937. Avstand mellom tåmene er 230 m. En respektabel 
spennvidde Qg betydelig brukonstruks/on isin tid. 
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opper du og ser deg om, oppdager du nye ting. Eller nye sannheter, 
m tar livet ay gamle fordommer. Vi vil kle landet - gjerne med bjørk og 
an og furu. Men la oss også utnytte naturens ressurser best mulig. -*• 

2t er en fordom at vi vil dekke landet med asfalt. Heller ikke ønsksfjyi 
age skjemmende sår med våre anleggsmaskiner. Og vi vil ikke haj>ygget 
;st mulig dammer, tunneler og bygnmger - men vi ønsker å gjøre det**-" 
m bygges sikrere og bédre. 

jsselberg er mer enn du tror. . • ' 
V störst i veiasfalt, store i anleggsmaskiner og.éksperter på watcrstops, 
tongtilsetningsmidler og epoxyprodukter. 

*0ff<6> 

Vr**, 

7'f -SS<?Y/?/7 cSfrMr-Ærtar. 

Ä ^ Ä * *!|', >- . V»» *"•**-

* ' *'PfJr -



der er det eneste alternativ en har for å oppfylle 
denne målsetning. De siste 10-15 år er det derfor 
bygget en rekke større hengebruer her til lands i 
spennintervallet 225-525 m. 

Våre nyere hengebruer er i store trekk i samsvar 
med det mest alminnelige konstruksjonsprinsipp for 
store hengebruer verden over. De forskjellige lands 
konstruktører utformer detaljer på ulike mater be-
tinget utfra stedlige, funksjonelle og økonomiske 
forhold. Det samme har også gjort seg gjeldende her 
til lands, hvoren med Varoddbrua-ferdig 1956 -tok 
skrittet over til den stive hengebru. Siden er denne 
type brukonstruksjon utviklet til en særegen henge
bru tilpasset våre forhold. 

Hengebruer under bygging og oppstart 
Fortiden er Statens vegvesen i ferd med å avslutte 

2 hengebruprosjekter: Lokkaren bru ved Namsos og 
Kvalsundbrua ved Hammerfest. Videre forberedes 
oppstart av 2 nye hengebruer: Haglesundet bru nord 
for Bergen og Nærøysund bru ved Rørvik. Disse to 
bruer forutsettes ferdig henholdsvis i 1980 og i 1981. 
Den største av disse, Nærøysund bru, håret hoved
spenn på 325 m. Inklusive viadukter blir totallengden 
vel 700 m. 

Ny teknikk 
Disse 2 bruer vil bli konstruert etter samme prin

sipp som Lokkaren bru og Kvalsundbrua, men en vil 

Sotra bru, ferdig i 1971. Den 768 m lange avstivnings-
bæreren er ført kontinuerlig gjennom tårn. Hovedspenn 468 m 
+ 2 opphengte sidespenn hver på 150 m. 

forsøke i større grad enn tidligere å utforme kon
struksjonen med sikte på me r rasjonell utførelse. 
Dette innebærer at tårnsøylene trolig dimensjonerer 
for kontinuerlig glidning fra fundament til topp uten 
støpestopp for mellomliggende rigel. En vil under
søke muligheten av å støpe brudekket med prefabri-
kerte elementer som transporteres ut og legges p§ 
plass på fagverket ved hjelp av en spesiallaget por-
talkran. Lar dette seg gjennomføre vil en spare ve 
sentlig tid på fremdriften. støping av elementer kan 

Bybrua i Stavanger, Norges første skråkabelbru. Montasje av avstivningsbærer pågår og brua antas ferdig ved årsskiftet 
1977/78. Spennvidde 185 m. 



NYHETENE SOM GJORDE 
kKERMANHKTILHK"! 

Raskere, stillere, mindre drivstoff. Det er den nyeÅkerman H12B 
sammenlignet med Åkerman 12. Ring etter vår nyefargebrosjyre. 

Kraftigere bomfester. tlWIiWliiHiiHiW 

Grayekapasitet okt med 
6-11%. 

35% storre beltehastiqhet 

1050-liters støjff i stede 
for 1000-liters. 

Helavfjæret stol. 

Bedre lydisolering. 

• Ramme med hoyere 
profil og fofsteg. 

Senket svingkrans minske 
ns'iko for lekkasje 
i skranioger. 

'%• -Ht 

Nye tanker, 4 mm 

3 faste stempelpum 

Porberiret sentral med 
mindre trykktap 
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TOTALPROSJEKT FOR 
Konela Norge BH A/S 

Totalt gulvareal: 12 000 ir.2. Prosjekterings- og byggetid: 18 måneder. Arkitekt MNAL Knut M. Leborg. 

For bilimportf irmaet Konela Norge Bil A/S har vi pa Haugenstua i Oslo levert 
dette bygget som et totalprosjekt. Bygget rammer Konelas billager, dele

lager, verksted-, service», og salgslokaler, kontorer, demonstrasjonsrom etc. 
Pä taket er anlagt 2600 m 2 parkeringsareal. For oss har dette vært et 
krevende og utfor Jrende prosjekt. I nært samarbeid med byggherre, 

arkitekt, konsulent og tekniske underentreprenører har vi planlagt og gjen
nomført prosjektet pä 18 mäneder - innenfor den kostnadsrammen som var 

fastsatt. Bygget er levert driftsklart, inklusiv komplett verkstedutrustning. 

Totalentreprise - et alternativ som bør vurderes 
Når entreprenøren tar ansvaret for hele byggepro
sessen, kan byggherren Få en enklere og bedre 
løsning, såvel ridsmessig som økonomisk. Et argument 
vi ofte møter er at konkurransemomentet blir borte 
ved totalprosjekf. Vi er ikke enige. Som regel utgjør 
entreprenørens del av prosjektet bare en del - f. eks. 
grunn- og betongarbeidene. Underentreprenører 
benyttes svært ofte etter anbud. 
Vi påtår oss planlegging, prosjektering og bygging. 
Fullt ansvar for gjennomføring av byggeprosjektet 
etter oppsatte tidsfrister og økonomiske rammer. Ko
ordinering av involverte firmoer og forbindelser. Kon
takt med myndigheler, byggesøknader etc. 
I samråd med byggherren velger vi arkitekt og 
konsulentar. Nylig leverte lotalprosjekter: Norges 
Brannkasse, Skarnes, Norske Liv, Trondheim, 

Travenol Laboratorier, Halden, Hovedkontor, 
Ing. F. Selmer A/S 
Under utførelse: Sentrumsbygget, Notodden, 
Wittusen & Jensen, Oslo, Gummi K. Lund, Oslo 
Misjonshotellet Trondheim. 

Ingeniør F. SELMER A/S 
Ingeniør- og entreprenørforretning. 
Innspurten 5, Oslo 6, tlf. 20 83 30. 
Postboks 256, Sentrum, Oslo 1. 



1 BOSPORUS BRU 

pågå parallelt med de øvrige montasjearbeider uten 
tidspress for avsluttet stålmontasje. 

Sveiseteknikken har utviklet seg radikalt de siste 
ar, ikke minst når det gjelder utstyr og utførelse. 
Dette innebærer at friksjonsforbindelser i stor grad 
vil bli erstattet med sveiseforbindelser hvor dette er 
mulig og rasjonelt. Det vil i første omgang si innenfor 
de verkstedproduserte elementene av fagverket. 
Stålprodusentene kan i dag tilby et rikt utvalg av 
forskjellige stålprofiler. Utfra korrosjonsmessige og 
estetiske forhold vil derfor H-profilene, hvor prak
tisk mulig, bli erstattet med firkant hulprofil. Som et 
første skritt på denne utvikling vil tverrbærerne for 
de 2 nevnte bruer, som snart skal påbegynnes, trolig 
bli utført med helsveiste fagverkspaneler av firkant-
profil. Det for øyeblikket mest alminnelig benyttede 
konstruksjonsstål i norsk brubygging og hengebru-
bygging spesielt, er st. 52. Nyere stålkvaliteter med 
betydelig høyere strekkfasthet er utviklet og tatt i 
bruk i den senere tid. 

For de stive hengebruer vil deformasjonskravet 
ikke bli så avgjørende som for de myke hengebruer. 
Det kan derfor være aktuelt å høyne stålkvaliteten 
fremfor omfattende omforming av konstruksjonen 
for å etterkomme de kapasitesmessige krav den 
økende belastningsutvikling medfører. 

Fremtidig utvikling 
I årene fremover vit Statens vegvesen fortsatt 

komme til å satse på fagverkstypen og utvikle denne 
når det gjelder den konvensjonelle hengebru i midie
re og større spenn opptil 500- 600 m. Over denne 
grense kan det komme på tale, av stabilitetsmessige 
årsaker, å gå over til sveiset, lukket stålkasse, aero
dynamisk utformet som avstivningsbærer. En rekke 
forprosjekt og kostnadsoverslag for store henge
bruer opptil 1200 m i spennvidde har vært utredet for 
mulige fremtidige brukskrysninger rundt omkring i 
landet. Disse bruer er tenkt utført etter nevnte aero
dynamiske prinsipper. Vi vet imidlertid lite når noen 
IV disse storprosjektcr vil bli realisert. 

Skrékabelbruer i Norge 
Skråkahelbruer som alternativ til konvensjonelle 

hengebruer har ikke hatt den samme gjennomslags
kraft her i landet som i mange andre land. Dette 

skyldes først og fremst økonomi. Under spesielle 
forhold kan denne brutype komme i betraktning også 
hos oss. 

Interessant og verdifullt for norsk brubygging er 
det i alle fall at Stavanger kommune har valgt å satse 
på denne brutype når det gjelder Bybrua, fastlands
forbindelsen til Buøy. Brua skal etter planen stå 
ferdig i løpet av året. 

Hengebrubygging på internasjonalt 
plan 

Den overveiende de! av hengebruer som bygges 
rundt omkring i verden i dag er såkalte skråkabel-
bruer. Særlig i Tyskland er denne brutype mye an
vendt. Langs Rhinen finner en disse bruene pa rekke 
og rad i forskjellige utforminger. Skråkabelbruene 
fremheves ved sin særegne kabelstruktur hvor det 
ligger store muligheter i variasjon i kabelsystemet. 
Ofte er det dette som gir brua det individuelle preg. 
Den største brua som er under bygging ventes ferdig i 
1980 og ligger i Frankrike, spennvidde 520 m. En 
tendens ute i verden synes å gå i den retning at 
skråkabelbruene overtar spennintervallet opp til 500 
m og at de tradisjonelle hengebruer først og fremst 
kommer inn i bildet for spenn over 500 m. 

En har som før nevnt vært inne på utforming av 
store hengebruer i Norge med aerodynamisk avstiv
ningsbærer. Etter Tacomabruas kollaps i 1940 ble 
problemet med aerodynamiske svinginger viet stor 
oppmerksomhet. Mye forskningsarbeid ble nedlagt i 
teoretiske utredninger og praktiske modellforsøk 
omkring problemet, men først i midten av sekstiåre-
ne våget engelskmennene som de første å bygge en 
hengebru med strømlinje! kt-sse opphengt i skrått-
stilte hengestenger. 

Det er mye som tyder på at denne type er fremti-
dens hengebru for store spenn. 

Hengebruer med fagverk som avstivningsbærer 
vil imidlertid fortsatt bli bygg;t. Utvilsomt vil disse 
under spesielle forhold og på spesielle steder ha sine 
fordeler. Der hvordet er snakk om å føre trafikken i 2 
plan er kanskje fagverkstypen den mest praktiske og 
riktige løsning. 

Den største hengebru som hittil er bygget er 
Verazano-brua i New York. Den ble ferdig i 1964 og 
har et spenn på 1298 m. Rekorden ble dette år slått 
med 18 m i forhold til Golden Gate fra 1937. Begge 
disse bruer hører til fagverkstypen. • 
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Store utfordringertil brubyggerne: 

20 krevende prosjekter er 
under planlegging 
Av Per Tambs-Lyche 
Vegdirektoratet 

I de siste 10 årene har bru-
byggingen her i landet vært 
preget av en del overordnede 
målsetningar for norsk vegpo
litikk. Blant annet har det vært 
nødvendig å eke akseltrykk og 
totalvekt. Det har vært viktig å 
bygge ut vegforbindelse i 
kystdistriktene, og det har 
meldt seg et behov for egne 
bilveger i byområdene. I vårt 
riksvegnett har vi 7300 bruer 
og i fylkesvegnettet ca. 8000 
bruer. I d e siste 10 årene er 
det gjennomsnittlig bygd 210 
bruer pr. år i riksvegnettet og 
ca . 100 bruer i fylkesvegnet
tet. I 1976 var anleggsutgifte
ne til riks- ogfylkesvegbruene 
henholdsvis 291 mill. og 66 
mill. kr. For r iksvegbruene er 
det 1 9 % av de totale anlegg
sutgifter I Statens vegvesen. 

De senere års teknologiske utvi
kling har ført til en revurdering av 
sikkerhetsfilosofien og materiale-
nes arbeidskapasiteter. På materi-
alsiden er spekteret av nyttbare 
materialer stadig økt, dels ved 
større valgmuligheter innen kjente 
materialer, dels ved nye materialer 
samt produksjon av prefabrikerte 
elementor i stål og betong. På an-
leggssiden er det utviklet bedre og 
stadig nye systemer. Spesielt kan 
nevnes fritt frambygg på svevende 
eller uthengt støpestillas og fram-
skyvningsvogner. Kontrollmeto-
dene og kontrollutstyret er forbe-
dret og utviklet. 

Alle disse forhold har ført til at 
grensene for flere konstruksjons-
typer er flyttet til lengre spenn, 
samtidig med en markert sving
ning over til smekrere og mer av
anserte konstruksjonar. 

Vegnormalenes krav til vegens 
geometriske utforming har ført til 
en mer bunden linjeføring som i 
mange tilfeller gir større bruspenn 
og betydelig mer komplisert ge
ometri. 

Frem til 196S utgjorde stål-
bruene ca. 30% av m 2 bruflate. 

Seiv med denne reduksjon har " i i 
forhold ti l våre naboland et mar
kert høyere forbruk av stål i bru-
konstruksjoner. At stålet fortsatt 
har en stor plass i norsk brubyg
ging, har sin bakgrunn i utvi-
klingen av nye høyverdige stålsor-
ter og avansert produksjonsutstyr 
og metoder i verkstedene. Det er 
også i de senere år utviklet syste
mer for korrosjonsbeskyttelse av 
stål som langt på veg har eliminert 
rustfaren. 

Det som i første rekke karakteri
serer byggingen for de større 
bruene er folgende: 

• Fundamentering på dypt vann 
med senkkasser støpt i glidefor
skaling. Idag har vi fundamenter 
på 40 m. 

• Overgang fra avstivningsbjelker 
av helvalsede bjelker ti l avstiv-
ningsfagverk som har økt spenn
vidder fra Fyksesund med 230 m til 
Skjomen og Kvalsund bruer med 
525 m . 

Overgangen til sveisede stålpla-
tebærere og kassebærere hvor be-
lastningene kan opptas enten med 
eller uten samvirke med brudekket 
av betong. Disse bruene er bygd 
med enkeltspenn med spennvid
der opp til 70 m og kontinuerlige 
bruer med største spenn på 100 m. 

• Utviklingen av spennbetong-
bjelkebruer eller kassebruer hvor 
en bygger seg ut til begge sider fra 
pilarene med svevende eller ut
hengt stillas. Byggemåten er kalt 
fritt frambygg. 

Den første hengebru etter det 
såkalte skråstagphnsippet er un
der bygging i Stavanger. Her er 
kabler og hengestenger erstattet 
av flere skrå kabler fra tårnet og 
ned ti l brubanekonstruksjonen. 

Det som karakteriserer de min
dre bruene er en stadig større bruk 
av prefabrikerte elementer etter 
normaler. 

Hva kan vi vente oss I de neste 
10 år? 

Vi må regne med at de konven
sjonelle brutypene blir utviklet vi
dare. 

• Fundamenteringsdybden vil nå 
opp mot 60 m. 

• Muligens vil sammentøyninger 
av seksjonsdeler med lim bli 
prøvet. 

• Hengebruer med kassetverrs-
nitt og spennvidder opp mot 
1200 m kan bil aktuelle. 

• Spennbetongbruene etter fritt 
frambyggmetoden vil sannsyn
ligvis øke Ul hovedspenn på 250 
m. 

• Aluminium vil bli nyttet i over-
gangsbruer. 

To nye konstruksjonstyper er 
under utredning og vil muligens 
bli satt igang. Begge baserer sitt 
bærende system på vannets 
oppdrift. 

Flytebruer hvor kjørebanen er 
lagt opp på flytende pong 
longer som er spent sammen til 
et sammenhengende belte. Et 
aktuelt prosjekt er kryssing av 
Sathustjorden. 

• Flytende neddykket rør hvor rø
ret ligger under vannflaten og 
er forankret til bunnen med ka
bler. Et prosjekt hvor foran-
kringer er konsentrert til to un
dersjøiske por.qtonger som rø
ret går gjennom, er under ut
redning for kryssingen av 
Eidfjorden i Hardanger. 

Vi har ca. 20 store krevende bru-
prosjekter under utredning på de 
ulike stadier i planleggingspro
sessen. Dette er oppgåver som er 
en utfordring tii norsk brubyg-
gingskunst og som vil kreve meget 
betydelige ressurser såvel teknisk 
som økonomisk. • 



International 

DOZERE 
International TD-8 «B» m 
International 

M 
Vekt: 
7,5 tonn 

International TD-15 «C» 

Vekt: 
14,6 tonn 

International TD-20 «E» 

Vekt: 
26 tonn 

International TD 25 «C» 

Vekt: 
33,7 tonn 

GRAVEMASKINER 
International 3964 

International 3965 

Vekt: 
15 tonn 

Vekt: 
13,6 tonn 

International 3984 

BELTELASTERE 
Internatloal 125 B II 

HJULLASTERE 
International 500 

Vekt: 
3 tonn 

Vekt: 
6,5 tonn 

Vekt: 
21,1 tonn 

International H 90 «E» 

International 560 

Vekt: I 
19,1 tonn 

Vekt: 
39 tonn 

International H-400 «C» 

Vekt: 
60,8 tor 

De oppgitte vekter er netto 
(u/væskefyliing) 

ili 
INTERNATIONAL HARVESTE 

Ringerlksveien197. postboks20,1301 Sandvika. 
Tlf. (02) 130490. telex 11716omasn 

Stavanger, Hamar, Bergen, Trondheim 
Alta: Traasdahls Maskin A/S, tlf. (084) 36 877. AranCal: Inter-Motor A/S, tlf. (041) 24199. Bergen: Osmond Motor A/S. 
tlf. (05) 1818 08. Bodø: Arvid Fische A/S, tlf. (081) 22 511. Hamar: Osmond Motor Hamar A/S, tlf. (065) 25109. Harstad: 
Traasdahls Maskin A/S, tlf. (082) 61 300. Larvik: Nanset Standard, tlf. (034) 82 804. Mo i Rana: Rana Bil- & Maskin
forretning A/S. tlf. (078) 50 500. Stavanger: Osmond Motor A/S. tit. (044) 82 216. Tromaø: Traasdahls Maskin A/S. tlf. (083) 
87 394. Trondheim: Osmond Motor A/S, tlf. (075) 20 685. Tana: Traasdahls Maskin A/S, tlf. (085) 28 201. Ålesund: Giske 
& Paulsen A/S, tlf. (071) 23 130. 



Større enheter og forbedret 
teknikk preger norsk kraft
utbygging 
Av bygningssjef Per Tønder Smith 
Statskraftverkene NVE 

Kraftutbyggerne sukker ofte over utvi-
kllngen og snakker om de gode gamle 
dager. En må ikke undre seg over at de 
huser slike tanker. - Helt til begynnel-
sen av 60-årene var vi velkomne over 
alt, vi hadde følelsen av, og fikk ofte 
høre, at vi gjorde en god og samfunns
gagnlig jobb. Overgangen til nærmest å 
bli betraktet som kriminelle Indivlder 
kom litt brått, skriver forfatteren. 

I den første tiden var saksbehandlingen enkel og 
ekspeditt. En temmelig omfattende utbygningsplan 
trengte ikke mer av utredninger og undersøkelser 
enn at hele greia fikk plass i en nokså beskjeden bok. 
Planen førte ikke til store diskusjoner og ble som 
oftest vedtatt i den form den opprinnelig ble presen
tert. Alle instanser var innstilt på en hurtig behand
ling. Det er mulig at det, vurdert med dagens måle
stokk, i noen grad gikk over stokk og stein. Og da 
velstanden i nasjonen økte, kanskje ikke minst p.g.a. 
kraftutbyggingen, kom reaksjonen. 

Fra omkring midten av 60-årene endrer altså for-
holdene seg raskt. Kravet til alle mulige utredninger 
og alternative vurderinger øker. De ikke-tekniske un
dersøkelser (arkeologi, etnologi, fiske- og viltbiolo
gi, registrering av planteliv, osv.) øker voldsomt i 
omfang. Av og til må en nok tro at en del av de 
undersøkelser som blir forlangt utført og betalt av 
kraftutbyggingen, og som ofte har en svært perifer 
tilknytning til denne, neppe noen gang ville fått plass 
på en prioriteringsliste innen sitt fagområde. Natur
vern og naturvemere reiser ytterligere krav om al
ternativer, undersøkelser og diskusjoner. 

I likhet med den alminnelige utvikling i retning av 
at alle skal uttale seg om alt, er dette i høy grad tilfelle 
ved vår vannkraftutbygging. Planleggingsarbeidet 
og prosjekteringen blir således mye mer omfattende 
og tar lenger tid. Den videre behandling folger sam
me mønster, hele apparatet blir mye mer tungrodd. 
Man må bare håpe at denne økte innsatsen også gir 
resultater i form av bedre løsninger totalt sett. 

Fra lokalsamfunnets side reises større krav over
for byggherrer og konsesjonsmyndigheter, som 
gjenytelse for de ressurser som avgis -kraften nyttes 
sjelden i utbygningskommunen. Mest fremtredende 
er ønsket om varige arbeidsplasser, men det er også 
vanskeligst å oppfylle. Muligheter for fremtidig in
dustri søkes skaffet ved at utbyggernes verksted- og 
administrasjonsbygg, boliger osv. settes opp på sen
tralt sted og i permanent utførelse. med sikte på 
distriktets senere overtakelse og bruk. Andre verdi-
er som lokalsamfunnet tilføres er bedre vann- og 
kloakksystem, bedre veinett, osv. 

Større enheter 
Muliggjort av bedre teknologi skjer utbyggingen i 

større enheter enn tidligere. Rikeligere maskininstal- ^ -



lasjoner og/eller tnulighet til å oke disse senere er 
aktuelle ting. Dimensjonene øker. Dette gjelder både 
bygningsteknisk (tunneler, sjakter) og det gjelder 
størrelsen av aggregate ne. De største masl.insettene 
under bygging i dag er på vel 300 MW (Eidfjord, 
Ulla-Førre). 

Den tekniske planløsning har endret seg noe. Den 
tidligere nærmest tradisjonelle løsning med horison
tal tilløpstunnel og med fordelingsbasseng på toppen 
av en trykksjakt er i mange tilfelle erstattet av en 
trykktunnel i fall, gjerne 1.10, med overgang til en 
kortere sjakt. Takket være bedre kunnskap om fjell-
forholdene er bruk av uforede trykksjakter likeledes 
øket. Fordelen ved uforet sjakt ligger ikke så mye i 
den noe lavere byggepris som i at den, fordi den 
isåfall drives med større tverrsnitt, gir mindre fall
tap. Dette vil gjennom verkets levetid utgjøre bety
delige beløp. Den siste utvikling er at fordelingsbas-
senget med sjakt avløses av et såkall luftputekam-
mer. Forutsetningen for bruken av dette system er at 
fjellet er så tett at man unngår omfattende sikrings-
og tettingsarbeider for å hindre lüften i å unnslippe. 
Fordelen er at systemet reguleringsmessig er bedre, 
at det ofte er langt billigere og at man unngår det 
inngrepet i naturen som et eget arbeidssted for sjak-
ten ville gjøre nødvendig. 

Luftputekammeret har hittil vært anvendt ved et 
par mindre anlegg, og erfaringene er meget gode. 
Dette har ført til at man også ved de store prbsjekte-
ne Eidfjord og Ulla-Førre satser på dette systemet 
Kammeret ved Kvilldal kraftstasjon ved Uila-Førre 

får et volum på ca 100 000 m3 i form av en tunnel med 
bredde ca 16 m og høyde 17-24 m. Alternativet ville 
være en loddsjakt med tverrsnitt 125 m2 og lengde 
500 m, eller eventuelt en tilsvarende skråsjakt i fall 
1:1. Drivingen av sjakter av denne størrelse ville 
utvilsomt by på store problemer. 

Eidfjord-anleggenes 2 trykksjakter har likeledes 
betraktelige dimensjoner: Lengde ca 850 m, tverrs
nitt 16 m2. Sjakter med dette tverrsnitt og med denne 
lengde har hittil vært drevet med Alimak-rigg og 
knematere og etter metoden pilolstoll-stross. Ved 
Eidfjord ble det satt inn et helt nytt Alimakutstyr, 
konstruert for denne jobben og bestående av drifte-
re, operert med hydraulbommer. Sjakten kunne der-
ved drives «full face». Detie forsøk på høyere meka-
niseringsgrad ved sjaktdriften innfridde imidlertid 
ikke forventningene. - Siden vi snakker om 
Eidfjord-sjaktene, bør det nevnes at største tykkelse 
på pansringen er 78 mm og at totalvekten for pans-
ringen i de 2 sjaktene er ca 7200 tonn. 

Forbedret sprengningsteknikk 
I vårt land erdet klart at fjellsprengningsteknikken 

vil spille en betydelig rolle i Rraftutbyggingen. Særlig 
de omfattende tunnelarbeider er avgjørende for byg
gekostnader og byggetid. I 1976 ble det drevet ca 70 
km kraftverkstunneler her i landet, herav ca 32 km 
ved Statskraftverkenes anlegg, det meste i egen regi. 
Statskraftverkene har for øvrig vært oppe i en «pro-

200 meter lang, 20 meter bred og 40 meter høy er dimensjonane på maskinhallen i Sima kraftverk i Eidfjord. Maskinhallen ligger 700 
meter inne I fjellet, og det er benyttet 20 000 bolter av kamstål For å binde sprakfjell. Utepå dette er det strukket netting for å hindre 
stensprut I å nå ut til arbeiderne. 



SIEMENS 

Ikke bare Norges største mosaikktavle. 
På Smestad i Oslo har Samkjøringen av kraftverkeneiNorge tatt i bruk sin nye lands
og regionssentral, som er under fortsatt utbygging. 
Siemens har hittil levert: 
- Mosaikktavle, ca. 13,5 m lang, og instrumentpulter som gir en totaloversikt over 

koblings- og lastsituasjonen for Norge, med Østlandsområdet i starre detalj, samt 
utvekslingen mot Sverige og Danmark. 

- Microdatamaskiri med dataskjerm, som på grunnlag av momentanverdier fra 
mellomriksforbindelsene kontinuerlig beregner og overvaker kraftbalansen med 
utlandet. 

-Utstyr for tavleoppdatering fra pulttastatur (forberedt for datamaskinstyring), 
strømforsyningsanlegg, uranlegg m.m.., 

Siemens er med 
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duksjon» på 52 km i et enkelt år. Helt frem til slutten 
av 60-årene greide man å holde en rimelig prisstig
ning i sjakk med rasjonaliseringstiltak. Fra en be
manning på ca 10 mann på en stor stuff kom man 
etterhvert ned til 2-3 mann, hvilket antakelig repre
senterer den laveste grense. Teknisk var dette gjort 
mulig ved at knematerdriften («den svenske meto
den») fors vant, og foren tid spilte stigematerdriften 
en viss rolle. Den måtte imidlertid også gi tapt. Nå er 
grovhullsriggene nærmest enerådende, -tunge, som 
oftest selvgående rigger med 2-5 trykkluftdrevne 
driftere, betjent med hydraulbommer. Luftforbruket 
pr maskin ligger ved dette utstyret på 12-16 rn3/min. 
og gjør det nødvendig med sterkt økte kompresso-
rinstallasjoner. Den videre utvikling er at trykkkift-
driften nå i stigende grad blir avløst av hel-
hydrauliske maskiner, som fører med seg åpenbare 
fordeler m.h.t. energiforbruk og miljø. Særlig det 
høye støynivået har vært en ulempe, men vann- og 
oljetåke har også vært sterkt generende. Seiv om 
dette nye utstyret fremdeles lider av barnesykdom-
mer, er det neppe tvil om at det etterhvert vil for
trenge trykkluftdriften. Prisen for en helhydraulisk 
rigg med 4 maskiner ligger i dag på bortimot 2,5 mill. 
kroner pluss avgifter. 

Det har vært gjort forsøk på å automatisere bore-
arbeidet ytterligere ved hjelp av en datastyrt bore
rigg, men prosjektet vakte ikke sterk nok interesse 
hos brukerne til å kunne prøves i full skala. 

I tunneldriften har man nå i flere år ventet på at 
fullprofilboringen skulle få fotfeste. Men sålenge 
disse maskinene ikke ble satt inn ved tunnelarbeid i 
byene, der deres fordeler ville være tydeligere, bl.a. 
fordi rystelser helt unigåes, kunne kraftanleggsfol-
kene ta det med ro. Man har imidlertid søkt å holde 
fingeren på utviklingen, og det første spede forsøk 
ble gjort for 8-10 år siden med en sjakt for bek
keinntak. Driving av trykksjakter som skal pansres 
vil være et gunstig objekt for fullprofilboring, ferdi 
innspart betongmengde, som representerer betyde
lige beløp, vil komme på pluss-siden i fullprofilbo-
ringens regnskap. I Sveits drives slike sjakter med 
fullprofilrigger, men de er hittil ikke kommet til an-
vendelse på dette feltet her til lands. Derimot er 
fullprofilmaskiner i gang ved tunneldrifter ved 
Aurland og Eidfjord. De resultater som oppnåes her 
vil sikkert spille stor rolle for anvendelsen av dette 
systemet ved kraftanleggene. 

I tunneldriften er fortsatt de tradisjonelle spreng
stoffer fremherskende. AN-oh'e ble en tid forsøkt 
anvendt men ble i de aller fleste tilfeller snart kuttet 
ut p.g.a. røykproblemer. Vi må vente at vi her står 
foran en videre utvikling ved at slurry etterhvert 
kommer inn i bildet. Tenning av salven skjer fortsatt 
for det meste med vanlige elektriske tennere, med de 
problemer disse fører med seg, seiv om H-U-tennere 
(hoch-unempfindlich) har fått en viss anvendelse. 
Statskraft veikene bruker således utelukkende H-U i 
sin underjordsdrift. Disse er betydelig sikrere mot 
uønsket detonasjon enn de vanlige tennere, men la-

dearbeidet må stoppes ved melding om tordenvær 
også ved bruk av H-U. Det er allerede utviklet ikke-
elektriske tennsystemer, og det er å håpe at disse kan 
tre i stedet for elektrisk tenning. Praktisk anvend-
barhet og pris vil være avgjørende. Med bortfall av 
elektrisk tenning vil man også kunne kvitte seg med 
apparatur for tordenværsvarsling. Den er ikke alltid 
pålitelig og må derfor innstilles på heller å varsle for 
ofte enn for sjelden. Dette fører til tidstap. 

Renskearbeidet foregår ennå for en stor del på 
«gammelmåten» med renskespett. Spettrensken er 
vel det tyngste arbeidet vi har i tunnelene i dag, og en 
mekanisering er i ferd med å tvinge seg frem. Si
kringsarbeidet skjer fortsatt mest med vanlige ek-
spansjonsbolter, men nye boltetyper med polyester-
forankring er bragt frem til praktisk anvendbarhet. 
Selve horingen for sikringsboltene skjer nå ofte med 
egne rigger. I tillegg til boltene brukes svært ofte 
sprøytebetong, i dag helst som robotsprøyting. Der-
ved unngår mannskapet å arbeide under usikret 
heng. Sikringsarbeidene er fortsatt store usikre 
poster i overslaget. 

Skinnegangsdriften er stadig mindre populær. 
Dette fører til at det ofte lønner seg å gå opp med 
tverrsnittet, slik at bil/truck kan anvendes. Det er 
svært ønskelig med et transportsystem for små tun-
neler som ikke baserer seg på skinnegang. Lasting 
skjer nesten utelukkende med gummihjulshovler, 
der tverrsnittet er stort nok. 

Ventilasjon i tunnel må ofres stadig større opp-
merksomhet, uten at en kan si at det er noe særlig 
nytt i utviklingen. Et sveitsisk system som skal rense 
lüften på forurensningsstedet, nemlig på stuff, er 
ennå ikke utviklet til praktisk bruk. 

Laserene fikk innpass i anleggsdriften for ca 10 år 
siden og stikningsarbeidet i tunneler og særlig i sjak
ter er blitt vesentlig mindre tidkrevende og byrde
fullt. Laserens rekkevidde, avstanden mellom hver 
oppstilling, ligger på 500-600 m. 

De store reguleringsdammer 
har i vårt land etter krigen nesten utelukkende vært 
bygget som steinfyllingsdammer med tetningskjeme 
avmorenemateriale. Vedde fleste store utbygginger 
har denne damtype kostnadsmessig vært overlegen 
overfor andre aktuelle typer. De første store prosjek
ter, påbegynt i slutten av 50-årene, har videre nær
mest vært problemfri og har påført eierne små vedli-
keholdsutgifter. Ja, man oppfattet en godt utført 
steinfyllingsdam som bortimot vedlikeholdsfri. 
Steinfyllingsdammen har således gitt inntrykk av å 
være en særdeles robust damtype, spesielt velegnet 
for våre forhold. Steinfyllingsdammens mange gode 
egenskaper har kanskje ført til at den i noen tilfeller 
er valgt også ved damsteder der en buedam i betong 
teknisk og økonomisk ville stå sterkt. 

Det er et faktum at vi ved endel senere utbygginger 
har hatt problemer med våre fyllingsdammer i form ^ 



Med Arias Copco 
lyddempede 

skruekompressorer 

I år er det 20 ar siden Atlas Copco presenterte sin forste tyddempedc 
kompressor. - Megei har hendt siden. Na presenteres: 
XASS Superiyddempede kompressorer (70 dB (A)). 
- en moderne kompressor for spesielt støyømfintlige miljøcr som 
f.eks. ved sykehus, skoler, nattarbeid i boligomruder o.I. 
XASS er den best lyddempede i XA-serien. Den har et lydnivå pil 
bare 70 dB (A) (som inne i en personbil), uten tap av effekt og med 
samme ylre mål som i standardutførelse. 
XASS er en oljeinnsprøyiet ett-trinns skruekompressor. Den drives 
aven luftkjøll Dentzdieselmotor. 

Kompressorene leveres med 4 kapasiteten 
- X A S S 60, 58l/s(3,5mVmin.). 
-XASS 80, 80l/s(4,8m 3/min). 
- XASS 120,118 l/s (7,1 rrvVmin.). 
-XASS 160, 158 l/s (9,5 mJ/min.). 

XASS Super Silensair 

Et komplett program hvor det er tatt hensyn til miljøet 
Støy, støv. vibrasjoncr og tungt arbeid er ikke lenger 

' et «nødvendig ondc». Atlas Copco tar utganspunkt i 
operatørens trivsel og har utviklet maskiner og meto-
der som forbedrer arbeidsmiljøet og redu
serer den fysiske anstfcngclse. 
Støv- og lyddempede borvogner og hergbor-
maskiner, lyd- og vibrasjonsdempede trykk-
luftspeit, hydrauliske borrigger etc. letter 

arbeidet og gjør det mindre helsefarlig - samtidig som 
effeklivitetcn øker. Til høyre del nye trykkluftspetl TEX 
5OS som er bade rekyl- og lyddempet. 

r og meto-

Samme kompressortype kan også leveres som delvis lyddempet til 
75 dB (A) og har da bctcgnelsen XAS. 
Atlas Copco kan na presentere et komplett program superiyddem
pede transportable kompressorer med kapasilcter fra 3,5-20 J/min. 
Typene PRSS 425 og -7(H), pa henholdsvis 12 og 21» mVmin., er be
regnet for store anleggsarbeider der kravene til lyddemping er 
strenge. 
Større kompressorer. som f.eks. PTS-serien med kapasitetcr fra 
25-42,5 mVmin. kan leveres lyddempet til 75 dB (A) 
ATLAS COPCO SERVICE: 
Dercs kompressor vil for eller senere trenge ettersyn. Oct er da trygl 
ä vite at god service finnes tilgjengelig. Atlas Copco's distriktskon-
torer, fnrhandlerc og allierte verksteder har lager av reservedeler, 
maskiner og utstyr. Om nødvendig stär servicebiler med kvalifiserte 
reparalører til Deres tjeneste. 

Atlas Copco's effektive støvsuger, type 
DCT, løser sammen med lyddempei bergbor-
maskinRH 658 pa en enkel måle problemene 
medstenstøv-et miljøforbcdrende uistyr. 
Den bcltegaendc borvognen ROC 302 har lyd
dempet bergbormaskin og kan utstyres med 
sugeanordning for støv - et énmannshetjent 

pallboringsaggregat med 2 bommer. ROC 302 utfører 
4 manns tungt arbeid! Den hydrauliske bergbormaskin 
COP 1038 er en nyhet og et supplement til trykkluft-
drevne bormaskiner. Den er et eksempel pä at høy kapa
sitet nå kan kombineras med lavt lyd ni vu - med uistyr fra 
Atlas Copco! 

If 
VI gjør hva vi kan for å dempe 

Jlüas Copco 
SKI 
1105 Langhus _ 
TII.: (02) Sis 00 eo. «20 Mgibygd 

KRISTIANSAND S. BERGEN 
Rlgatlonnvn. 12 
«20 Vågsbygd 
Tlf.: (042) 12334. 

3 Fylllngst 
.: (OS) 10 00 

TRONDHEIM 
Lade Allé 69 
7000 TrondhBlm 
TII.: (075) 15 940. 

MO I RANA 
NeBnaveien 51 
6614 Ytteren 
Tlf.: (078) 69 459. 

NARVIK 
Fagamesvelen 22/24 
6500 Narvik 
Tlf.: (032) 42 413. 



Svartevannsdammen er den største dammen i Sira-Kvina. Den er bygget som stenfyllingsdam med morenetilsetting. Damvolumet er 
4$ millioner kubikkmeter med en bredde i foten på 400 meter og 7 meter i toppen. Kronelengden er ca 400 meter, største høyde ca 130 
meter, helning på vannsiden 1:1,6 og på luftsiden 1:1,4. Dammen sto ferdig i 1976. 
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av ujevne setninger. lekkasjer og erosjonsskader. 
Det har ikke i noe tilfelle virkelig vært fare på ferde, 
men når en dam oppviser skader, må de tas alvorlig, 
spesielt hvis man ikke er sikker på årsaken. Resulta
tet er at kravene til fyllingsdammer er he vet: Skrå-
ningsvinkelen på steinfyllingen er slaket ut og bygges 
i dag ikke steilere enn l:l,35 med banketter (ved 
morenetetning). Overhøyden over høyeste vann
stand i magasinet e, oket. likeledes kronebredden. 
Dammens luft- og vannside, som tidligere ble dannet 
ved at storstein ble tippet ut, bygges nå som ordnede 
skråninger dei steinen legges i forband for å være 
mer motstandsdyktig mot erosjon. Damsteder med 
svært ujevnt profil «trimmes» i høyere grad ved at 
steile partier sprenges bort for å skape gunstigere 
overgang til flatere partier og redusere problemer 
ved setning. Bredden på morene- og filtersoner er 
øket og kontrollen under innbygging er skjerpet. 

Fyllingsdammer representerer store oppgåver i 
masseforflytning. Det gjelder store masser i løpet av 
kort tid. og maskininnsatsen blir svært stor for å 
oppnå tilstrekkelig kapasitet pr sesong. Fordi de ofte 
ligger høyt til fjells er arbeidssesongen tilsvarende 
kort, 3-4 måneder pr år. Den korte sesongen reduse-
res ytterligere ved at morenemassene er ømfintlige 
overfor regn. Ved sterk og/eller langvarig nedbør må 
arbeidet med å bygge inn morene stoppes. Dette 
betyr endringer i arbeidsprogrammet, og det betyr 
naturligvis økte kostnader. Moreneforekomsten lig
ger dessuten ofte langt fra damstedet, transportkost
naden blir høy, og morenetettingen blir således en 

kostbar komponent i dammen. Dette har ført til at 
man nå vurderer å fremstille den nødvendige 
morene-masse ved knusing og maling av egnede 
steintyper. En undersøkelse utført ved Institutt for 
anleggsdrift ved NTH viser at det skulle være mulig å 
få dette til å henge i hop økonomisk. Teknisk er 
prosjektet sikkert gjennomførlig, den største usik-
kerheten ligger kanskje i rent praktiske vanskelighe-
ter som måtte oppstå. For en byggherre er usikker-
heten ved et første prosjekt av denne type knyttet til 
store investeringer i knusere, møller og annen rigg. 
uten at et økonomisk tilfredsstillende resultat kan 
garanteres. Prosjektet er under vurdering for den 
største dammen i en eventuell Svartis-utbygging. 
med et volum på ca 5 mill. m 3 . 

Men det finnes alternativer til en morenetetning. 
Den største dammen ved Ulla-Førre-anleggene, 
Storvassdammen, har et volum på 8 mill. m 3 . Det er 
under overveielse å utføre denne med en frontal 
tetningsplate i betong. Denne utførelse vil p.g.a. lang 
transport av morenemassen (ca 40 km), falle vesent
lig billigere. 

Betongplate som tetningselement for fyllings
dammer er en kjent løsning, men i dette tilfelle er 
dimensjonene svært store. Krav fra Sivilforsvaret 
skaper dessuten spesielle krav til utforming. 

I dette område skal det imidhrtid bygges flere 
store fyllingsdammer, som sammen med Storvass
dammen danner Blåsjømagasinet. Med HRV på kote 
1055 - representerer dette en betydelig del av landets 
samlede magasinenergi. Disse øvrige dammer vil bli ^ 





forsynt med morenetetning, transportlengden til dis
se er mye kotiere. Ved Storvassdammen er det duk-
ket opp et nytt element i norsk vannkraftutbygging: 
p.g.a. magasinets størrelse blir det her foretatt ma
linger for å fastslå om den seismiske aktivitet i områ
det vil øke når magasinet tas i bruk. 

Anleggsteknikken 
ved de store dammene har hittil ikke bragt vesentlig 
nye ting med seg, bortsett fra den nevnte mulighet til 
å fremstille tettingsmasse industrielt. Maskinenhe-
tene er øket kraftig i størrelse, likeledes verdien av 
maskinparken. Maskininnsatsen ved et stort daman
legg kan således lett komme opp i 60-70-80 mill. kr. 

Boreutstyret for pallsprengningen har vist en klar 
utvikling mot tyngre typer. Tidligere ble mest an
vendt beltegående borvogner med driftere for 3" 
borhullsdiameter, i sjeldnere tilfelle 5". Nå kommer 
senkbormaskiner og rotasjonsbormaskiner i stigen
de grad til anvendelse, med borhullsdiameter i dag 
opp til 8". 

Som sprengstoff brukes fortsatt i stor utstrekning 
ANFO, men den avløses etterhvert av slurry, et 
tyktflytende sprengmiddel på TNT-basis med tilset
ning av aluminiumpulver. Slur ryen fremstilles på 
damstedet i en egen «fabrikk», kjøres ut med tankbil 
og pumpes i nullene. 

Lasting skjer fortsatt i overveiende grad med hjul-
shovler. Størrelsen er stadig økende og største type i 
arbeid på kraftanlegg her i landet i dag har en vekt på 
ca 75 t og et skuffevolum på 9,2 m3. Truckene har 
vokst tilsvarende, med nyttelast i dag på ca 75 t. 

Anvendelsen av denne maskinparken ute norn 
damsesongen er problematisk, men i noen grad har 
den kunnet settes inn ved industriprosjekter eller 
veiarbeider. 

Et stort damarbeid er en betydelig organisatorisk 
oppgave. De mest moderne hjelpemidler tas i bruk 
for optimal utnyttelse av materiellet - f.eks. radio-
forbindelse mellom de store maskinenheter og an-
leggsledelsen. Når man besøker et slikt arbeidssted 
blir man imponert over maskininnsatsen og vel også 
over den sparsomme bemanning utenom maskinene. 
Men man ser kanskje også at maskinene alene ikke 
betyr alt, kjørernes kvalitet spiller en betydelig rolle, 
både for den øyeblikkelige ytelse og for vedlikeholds-
kostnadene for materiellet. Det er klart at opplæ-
ringen på dette feltet her i landet er for svak. Bedre 
utdannelse/opplæring ville gi fordeler i form av bedre 
utnyttelse av maskinparken og mindre driftsutgifter. 

De store maskininnsatser krever et omfattende 
vedlikeholdsapparat i en kort og hektisk sommerse-
song. Problemet er igjen at det er sesotig, og staben 
skal altså for en stor del bygges opp hver vår og ned 
igjen hver høst. Det dreier seg I .T om nøkkelperso-
nale, ogoppgaven søkes løst ved at i alle fall en del av 
reparatørene utenom damsesongen jobber med klar
gjøring av materiellet for neste års innsats. 

Sterke miljøkrav 
Et nytt felt ved alle anleggsarbeider i dagen er 

kravene til naturvern og landskapspleie. Det starter i 
marken allerede ved veibyggingen, der tracéen ofte 
skal fylle krav fra tre interesser: utbygger, lokale 
hensyn og landskapsarkitekt. Kompromisser blir 
løsningen. Naturvernet kommer ellers inn i nesten 
alle forbindelser, ved utforming av dammer, plasse
ring og forming av tipper, tracering av kraftlinjer og 
ved opprydding etter endt drift. Ja, man må til og 
med ta hensyn til dette ved rene provisorier, som 
f.eks. ved oppsetting av brakker, som dog skal vekk 
etter relativt kort tid. Alle kravene har iallfall lært 
oss, allerede under planleggingen, i høyere grad å 
tenke oss hvordan det ferdige anlegg skal se ut, også 
men henblikk på omgivelsene. 

Vi har, ennå i alle fall, kanskje mindre forståelse 
for de krav vi nå blir møtt med m.h.t. utslipp og 
avløp. Vår kraftutbygging gjennom bortimot 100 år 
viser etter vår mening at endel av de krav som reises 
på dette felt er unødig vidtgående. 

Brakkestandarden på anleggene er steget betrak
telig, og innkvartering skjer nå nesten utelukkende 
på l-manns rom. Arbeidstiden er gått ned, og det 
fysiske slit ved anleggsarbeidet er redusert i vesent
lig grad. Fortjenesten ei meget god. Foren tunnelar
beider ligger årsinntekter! på 90-120000,- kr, men 
den er riktignok sunket noe i forhold til industriar-
beiderlønningene. Vi kan konstatere at anleggsar
beidet er mindre populært enn det var tidligere. Man 
aksepterer ikke å bo borte fra familien lange tider av 
gangen. Hos mange er dessuten arbeid utenfor 
hjemmet sterkt ønsket både av mann og kone, noe 
som har vært vanskelig å realisere ved anlegg. Resul
tatet er at arbeidskraftsituasjonen er meget vanske
lig, en av årsakene til den voldsomme lønnsglidning 
bransjen er utsatt for. Et svakt tilsig av kvinner er 
begynt, helst som maskinkjørere - en utvikling som 
antakelig kommer til å øke og som kan komme til å 
redusere problemene med arbeidskraften. 

Kraftutbyggingen har i de senere år hatt en meget 
bekymringsfull kostnadsutvikling. Dette gjelder bå
de for den bygningstekniske og mekanisk-elektriske 
delen, uten at dette antas å ha forrykket posisjonen 
vis å vis mulige alternative kraftslag. Den nye ar
beidsmiljøloven vil føre til ytterligere kostnadsstig
ning, særlig p.g.a. de omfattende underjordarbeider, 
der miljøkravene vil veie tungt. Nattarbeid ved an
leggene vil stort sett ikke bli tillått. 3-skifts-driften vil 
altså falle bort - noe som sikkert hilses med glede av 
alle som har direkte med anleggsdrift å gjøre. Man 
skal imidlertid være klar over at dette ikke bare vil 
føre til økte kostnader, men også i endel tilfeller til 
lengre byggetider og derved også i en periode til 
lavere kraftproduksjon. • 
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Jordobservasjoner med satellitten 

En teknologi som peker fremover 

Av Dr. Ernst Stuhlinger 
Huntsville, Alabama 

Satellltteknologien for jordobservasjo
ner står ved begyrcnelsen av en utvik
ling som uten tvil vil ha fremtiden for 
seg. De største resultater har satellitt-
observasjonene gitt ved analyse av 
jordbruksområder hvor man har kunnet 
få Informasjonar om vekstbetlngelser 
og avkastning som har hatt stor betyd-
ning for blant annet økonomiske analy
ser. Spesielt verdifulle har satelllttob-
servasjonene vist seg å være ved ut-
forsknlng av vanskelig tilgjengelige om
råder. I fjellområder med liten vegeta
sjon har det vært mulig å påvise maimer, 
og for mange områder har dette vært 
den eneste metode til i store trekk å 
oppdage landenes råstoffkilder. Det 
amerikanske Landsat-prosjektet, som 
startet 11972, har levert blider av nesten 
alle landområder på jorden, tildels med 
mer nøyaktige detaljer enn de beste ek
sisterande kartblad. Det kan ikke her
ske tvil om at jordobservasjoner fra sa
tellittar vil kunne åpne veien til en bedre 
utnyttelse av råstoffklldene på Jorden, 
f remholder Dr. Ernst Stuhlinger som har 
vært knyttet til Nasa, USA, i denne artik
kelen som vi har hentet fra VDI-
Nach richten. 
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Det kan til tider synes som cm romfartsingeniører 
har lite til felles med sine mer jordnære kolleger, 
bortsett da fra yrkestittelen og troen på fysikkens 
lover. I virkeligheten eksisterer det likhet i tenkemå
te og i arbeidets art. Romfartsingeniørene deler sine 
jordnære kollegers bekymring for Jordens fremtid. 
Efter avslutningen av det vellykkede Apollo-
prosjekiet bis Nasas viktigste formål å medvirke til 
løsningen av omfattende jordiske problemer. Riktig-
nok innbefatter dette formål også en grundig ut-
foiskning av de ljernere omgivelser til vår jordiske 
planet, men det har jordnære tyngdepunkter, som 
utr./ttelse av orbitale arbeidslaboratorier for frem-
stiiling av bedre og nye kunststoffer og fremfor alt 

anvendelse av satelli:ter til observasjon av jorden i 
videste forstand. 

For 55 år siden skrev professor Oberth i sin bok 
«Raketten til plane tromme ne», at satellitter som 
kretset rundt jorden, kunne være ideelle observa-
sjonsstasjoner for forskjellige ting og forskjellige 
hendelser på jorden. En av de første nyttesatellitter, 
Tiros l, begynte i I960 å sende opptak av skyforma-
sjoner til jorden. Det bekreftet Oberths prognose. 
EfterTiros fulgte den mer effektive Nimbus-klassen, 
og den 23. juli 1972 begynte den første satellitt for 
jordobservasjon. Earth Resources Technology Sa
tellite 1 eller ERTS 1, sin virksomhet i rommet. I de 
tre og et halvt årene den virket, kretset den 18000 
ganger rundt jorden og leverte 200 000 bilder av høy 
kvalitet av landskaper på jorden. Dessuten form id let 
ERTS 1 omtrent en million informasjoner mellom 
jordstasjonære måleapparater, som foretok malinger 
på vanskelig tilgjengelige punkter, og datasentralen i 
Goddard-sentret i Nasa. ERTS-programmet ble sen-
ere omdøpt til «Landsat». Landsat 2 begynte sin 
gjerning i januar 1975. En tredje Landsat skulle opp-
rinnelig startet hosten I977, men den holdes tilbake i 
noen måneder fordi Landsat 2 fremdeles virker helt 
tilfredsstillende. 

Fig. 1. .andsat-satellittanessolsynkronebane.Satellittbanen 
beholder stadig sin orientering relativt til retningen jorden -
solen 
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Fig. 2. Multispektral-skanderer med 6 detektere:, 24 sensorer 
og et oscillerande speil til skandering aven 185 kilometer bred 
stripe på Jordoverflaten. 

Observasjoner av jorden er også forctatt fra en 
rekke andre satellitter, deriblant Skylab, men 
hovedprogrammel utføres av Landsat-familien. Det 
romlaboratoriet som man i Europa vil få gjennom 
romfergeprogrammet, vil også bli benyttet som ob-
servasjonsstasjon for utforskning av jorden. 

Landsat ligner i form på sin forløper, satellitten 
Nimbus. Den veier 950 kilo, utvikler 500 W gjennom 
sine solarceller og kretser rundt jorden i en 915 kilo
meter bane med 99° deklinasjon mot ekvator (bilde 
1). Denne lianen er solsynkronisk: baneplanet be
holder en konstant retning til solen, fordi dens presi-
sjonsdreining er lik Jordens banehastighet rundt so
len. I løpet av 24 timer går Landsat 14 ganger i bane. 
Den passerer ekvator fra nord til syd ved hvert om
løp til samme lokaltid, ca kl 0930 om morgenen, men 
jorden dreier mellom to ekvatorpasseringer med ca 
26 grader eller 2875 kilometer, målt ved ekvator. 
Hver 18. dag passerer Landsat de samme områder på 
jorden. Den direkte observasjonssone har en bredde 
på 185 kilometer, men rettlinjede strukturer som 
broer, gater eller kanale.- kan iakttas dersom bredden 
er mer enn ca ti meter. 

Det viktigste instrument ombord på Landsat og 
det som har gitt de største resultater, er en multi-
spektral scanner, som mottar seks lysbunter fra jor
den samtidig (fig. 2). Hver av disse lysbunter avbil-
der kontinuerlig et snitt av jordoverflaten, langs en 
smal stripe på ca 80 meters bredde på tvers av flyrel-
ningen. Scanning av denne stripen og forflytning til 
neste gruppe av lysbunter skjer ved hjelp av et oscil
lerande speil. På denne måten oppstår et konti

nuerlig bilde av en 185 kilometer bred stripe av jord
overflaten. Hver av de seks lysbunter deles opp på 
fire sensorer som påvirkes i fire forskjellige bølge-
lengdeområder mellom 0,5 og 1,1 mikrometer (Tab. 
1). Signalene fra de 24 sensorene lagres på magnet
band. Ved passering av en jordstasjon sendes de til 
jorden. 

Det er tre jordstasjoner på øst- og vestkysten av 
Nordamerika og i Alaska som mottar Landsat-
signaler. Canada, Brasil og Italia har også mottager-
stasjoner. Ytterligere stasjoner bygges i Chile, Iran 
og Zaire. Den sentrale kontrollstasjonen for 
Landsat-prosjektet og også senteret for den totale 
evaluering ligger i Goddard-senteret for Nasa i Mary
land. Hver jordstasjon lagrer de mottatte signaler på 
magnetband. Signalene kan enten mates direkte fra 
båndene i en datamaskin eller i bildeapparater som 
leverer diaposittver i størrelse 18,5 cm x 18,5 cm av 
et jordareal på 185 km x 185 km. 

Bildenes totale informasjonsverdi beror på reflek
sjon av sollys gjennom jordoverflaten. Bare forskjel
len i refleksjonsevnen for det perifere skikt, av
hengig av arten for den reflekterande substans, gjør 
det mulig å trekke slutninger om arten, tettheten, 
sunnhetstilstanden og modningsgraden for planter; 
om fruktbarhet og fuktighetsinnhold i jorden; om 
sne- og isdannelse; om forekomster av mineraler og 
olje; om geologiske strukturer; om temperatur og 
strømninger i havområder, eller om størrelse og for-
andringer i bosetninger. 

Fra direkte malinger i laboratorier og ved studiet 
av satellittbilder fra godkjente områder vet man at 
grønne planter vesentlig reflekterer i den infrarøde 
spekterdelen, grunne vann reflekterer vesentlig i den 
blå delen, skyer, sne og sand er jevnt fordelt i alle 
deler av spekteret og løse stenarter vesentlig i gule og 
brune farver. Forskjellige substanser vil altså resul
tere i forskjellig intensitet i de enkelte bølgelengde-
områder eller band i det reflekterte lys. Ved eva
luering av de mottatte signaler dannes det først fire 
sort/hvitt-bilder av hver scene, svai ende til sensore-
nes fire forskjellige bølgelengde-bånd. Hvert av dis
se bildene projiseres gjennom et såkalt falskfarve-
filter (Tabell 1) og får på denne måten en bestemt 
farve. De fire farvebildene lagres over hverandre til ^^-

Tabell 1. Spektralområder for Landsats multispektral-skanderer 

B^ id Bølgelengde 
jum 

Farve Fatskfarve 

4 
5 
6 
7 

0,5 - 0,6 
0,6 - 0,7 
0,7 - 0,8 
0 , 8 - 1 , 1 

grø nn 
röd 
irt fra rød 
infrarød 

blå 
grø.m 
ro? • 

røi. 

Typiske farver for overflatestrukturer 

Grunt vann: blå 
Dypt vann: sort 
Vegetasjon: rød 
Byer: blågrå 

Fjel l : 
Sand: 
Sne: 
Sk'yer: 

gul . . . brun 
nesten hvit 
hvit 
hvit 



ett farvebilde. Kontraster kan økes ved passende 
svekking eller forsterking av de enkelte bilder. 

Mvert 23. sekund produserer Landsat i hvert av de 
fire bølgelengdeområder fem millioner billedpunkter 
for ett bilde som gjengir et jordareal på 185 km x 185 
km. Hvert billedpunkt krever overføring av ca 24 
biter. Evalueringssenteret i Nasas Goddard-senter 
er istand til å produsere daglig omtrent 200 
firefarve-diapositiver i størrelse 18,5 cm x 18,5 cm. 

Totalmengden av signaler som skal lagres på band, 
er uhyre stor, ca IO15 biter i året. Hvis Landsat-
programmet går etter planen, vil de reproduserte 
data i 1980 utgjøre 100 millioner tykke bokbind der
som man registrerte alle mottatte data. Det er derfor 
nødvendig med en meget sterk komprimering og å 
luke ut uviktige informasjoner for at informasjons-
mengden skal kunne holdes innen rimelige grenser. 

Spørsmålet om databehandlingen er i dag et langt 
større problem enn utviklingen av nye observasjons-
satellitter. 

Tabell 2. Undersøkelser som er gjort på grunnlag av Landsat-
dataer 

Fagområde USA Andre 
land 

Totalt 

Land- og skogbruk 37 13 BO 
Landutnyttelse, kartlegging 27 7 34 
Mineralogi, geologi, topografi 40 27 67 
Vann-ressurser 27 15 42 
Havforskningsstudier 22 8 30 
Meteorologi 2 2 4 
Miljø 24 5 29 
Teknisk utvikling 22 3 25 
Sensor-utvikling 4 0 4 
Flerfaglige studier 7 19 26 

Interessen for Landsat-dataer i form av magnet
band og bilder var fra begynnelsen av overraskende 
stor. Tabell 2 viser arten av og antall studier som 
inntil 1976 har vært gjort i USA og andre land med 
Landsat-dataer. Landsat-bilder og magnetband le-
veres av Nasa til alle interesserte uten unntagelse. 
Amerika praktiserer her en «open sky» politikk. Ta
bellen viser den dominerende betydning Landsat-
prosjektet har hatt for utforskning av råstoffkilder på 
jorden. 75 prosent av alle studiene faller på jordbruk, 
kartlegging, geologiske og mineralogiske observa-
sjoner, vannressurser og oceanografi. 

Det spesielle ved satellittnbservasjoner i forhold 
til konvensjonelle observasjoner fra fly eller på bak
ken er størrelsen av det observerte område som kan 
betraktes med ett blikk i et praktisk talt feilfritt bilde 
under vel definerte lysbetingelser. Denne store ge
vinst må imidlertid gå på bekostning av oppløsnings-
kvaliteten. På et bilde kan omtrent en 2 tusendedel 
av kantlengden løses opp, svarende til 4 til 5 milli
oner billedpunkter pr bilde. Tar man i betraktning at 
det for hvert billedpunkt i hver sensor står til disposi
sjon en gråskala på 64 trinn, så skjønner man hvilke 
store krav som stilles til kamera, sensorer, datalager, 
overføring og databehandling. 

I begynnelsen av satellitt-tidsalderen håpet mange 
optimister at satellittene uten videre ville kunne på
vise gullårene i fjellet og diamantene i vulkankrater-
ne. De bis like skuffet som sine kolleger for 80 år 
siden som efter oppdagelsen av røntgenstrålene hå
pet at de med røntgenbilder ville kunne se hvor mye 
sølv deres medmennesker hadde i lommene og hvor 
mye gull de hadde i munnen. Eller som for 35 år siden 
hvor man efter oppdagelsen av uranspaltingen trod-
de at alle bileiere snart ville ha en liten uranreaktor i 
sin bil sem en uuttømmelig energikilde. 

Bare såvidt begynt 
Det skal her understrekes at satellitteknologien er 

et fremragende verktøy, men at vi trenger en grundig 
og vedvarende opplæringsfase for tilnærmelsesvis å 
kunne utnytte dette verktøys potensial. Det var slik 
også da røntgenstrålene ble oppdaget. Seiv idag, 
efter 80 år, gjør røntgenteknikk og røntgenologi store 
fremskritt. Satellitteknologien forjordobservasjoner 
står ved begynnelsen av en utvikling som sikkert 
kommer til å ha fremtiden for seg. 

De største resultater har satellittobservasjonene 
gitt ved analyse av jordbruksområder. Forskjellige 
plantearter viser tydelige forskjeller i sine reflek-
sjonsspektra. Fig. 3 og 4 viser eksempler på jord
bruk. Planteveksten på et område på minst 200 meter 
x 200 meter kan identifiseres med en pålitelighet av 
ca 60%. I mange områder, som for eksempel i Cali
fornia, hvor antallet av forskjellige planter på store 
plantefelt må antas å være lite, øker påliteligheten i 
identifiseringen til nesten 90 prosent. Om man tar 
opp nye bilder med noen dagers mellomrom i ho ved-
vekstperioden, kan man trekke slutninger med hen-
syn til den forestående avling, en informasjon som er 
av stor betydning for økonomiske analyser, mar-
kedsforskning, pricdannelse, lagerhold, forsikring, 
understøttelse av nødområder og andre avgjørelser. 
Tar man i betraktning at en forandring av avlingen 
med 1 prosent erfaringsmessig kan føre til en prisen
dring på 3 prosent, så skjønner man hvorfor en tidlig 
vurdering av en forventet avling i høy grad kan bidra 
til økonomisk stabilisering. Riktignok har et land 
som eier en satellitt, mulighet til å ta informasjon om 
andre lands jordbruksproduksjon, og dette har poli
tiske aspekter hvis betydning ikke skal undervurde-
res. 

Arbeidsmåten, men samtidig også begrensningen 
ved jordbruksanalyser er som følger:. Et stort antall 
av godt kjente testområder med forskjellige dyrk-
ningssorter blir fotografert av satellitten. For hvert 
testareal blir den relative lyshet bestemt på hvert av 
de fire sort/hvitt-bildene i de fire spektralbåndene og 
ført inn i et diagram. For hver av de forskjellige 
plantearter, f.eks. bomull, mais og soyabønner, opp
står en gruppe av punkter. Gruppene trer tydelig 
frem, men overlapper hverandre. 



Figur 3. Landsatbilde 
av Imperial Valley. Cali
fornia, med Satton Sea. 
Sydøst for sjøen sterk 
agrarisk utnytte/se. Den 
skarpe grenselinje går 
langs med grensen mel
lom USA og Mexico. 

f> 'file. 
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Figur 4. Landsas-bilde 
av Zuider-sføen, Hol
land. Det nyvunne åker
land Nordost-polder T-
Tf3, Øst-polder T-16 
og Sydpofder S-16 med 
intensiv dyrking kan 
lett skje/nes, likeså 
Nordsjø-kanalen (M-19). 
Amsterdam (0-19) og 
damningsveien (N-11i. 
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Fig. 5. Luftfoto av 
Sentral-Amerika (deler 
av Panama og Colum
bia}, tatt med "side 
looking'-'-radar; Fotos 
til dette bilde bie tatt 
ved nesten overskyet • 
himmel. Bildet viser 
topografien av landska
pet med fine detaljer, 
uavhengig av vegetasjon 
og skylag. 
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Overlapping betyr usikkerhet med hensyn til iden-
tifiseringen. Et større antall spektralbånd, særlig 
opptak av bilder til forskjellige tider under vekstpe
rioden, gir større sikkerhet når det gjelder identifise
ring av ukjente planter. 

Vesentlig enklere forhold har man når man skal 
bestemme snedekke eller isdannelse. Med de hittil 
utviklede metodene er det ikke så enkelt å foreta en 
vurdering av tykkelsen på sne- og isskikt; smeltetid 
og smeltevannsmengde kan bare anslås innen visse 
grenser. 

Spesiell betydning får satellittobservasjonene ved 
utforskning av vanskelig tilgjengelige og lite bebodde 
områder. Brasil som har egen Landsat-jordstasjon, 
har i de siste fem år hatt et meget aktivt program for å 
omdanne Amazonas-området med sine fem milli
oner kvadratkilometer fra ukjent villmark til en fore
løpig kjent villmark og sene re til et utnyttet område. 
Riktignok fremstår Amazonas-jungelen på falskfar-
vebilde bare som en enhetlig, lysende rød flate, men 
man kan tydelig se de endeløse og sterkt buktende og 
innfløkte bielvene til Amazonas, likcså alle områder 
hvor skogveksten er gått tilbake på grunn av dårlig 
jordbunn eller fordi grunneierne har beskattet sko
gen for sterkt. I fjellområder med mindre vegetasjon 
var det mulig å påvise forekomster av maimer, særlig 
jern, aluminium og tinn ved å sammenligne satellitt-
bildene med satellittbilder fra andre malmområder. 

Det brasilianske program har gitt gode resultater 
ved bruk av en spesiell metode til disse studiene: en 
kombinasjon av satellittobservasjoner med bilder 
som er tatt med radarinstrumenter fra fly i stor 
høyde. Radarmetoden, den såkalte «side looking ra
dar», lager overraskende tydelige bilder av overfia-
tetopografien med en oppløsning av 5 til 10 meter 
(bilde 5). Skyer, vegetasjon og nattemørke er uten 
betydning for bildenes kvalitet. Et fly kan daglig 
dekke et areal på 500000 kvadratkilometer og 
trenger altså ti dager på hele Amazonas-deltaet. 
Landsat leverer for hver gang den går i bane rundt 
jorden, bilder av e i stripe på 185 kilometer. En bil-
ledserie som dekker hele Amazonas-deltaet kan fås i 
løpet av to til tre uker, forutsatt at det er skyfri sikt. 

Radarbildene tillater ikke - i motsetning til satellitt-
bildene - e n direkte analyse avjordbunnsmateriale-
ne. Evalueres satellittbilder sammen med «side 
looking»-radarbilder, får man et totalbilde med en-
keltheter av topografien, den geologiske struktur, 
planteliv, jordbeskaffenhet og menneskelig innvirk-
ning. Denne evalueringen av begge typer bilder skjer 
ikke bare ved en visuell sammenligning, men også 
ved en direkte innmating av de magnetbåndlagrede 
digitale billedelementer i datamaskinprogrammer. 

På denne måten får man en meget raskere analyse, 
som dessuten er uavhengig av personlige faktorer 
hos dem som skal foreta evalueringen. 

For de tynt bebodde, oftest meget vanskelig til
gjengelige områder i Syd-Amerika erden kombiner
te Landsat-radar-metoden praktisk talt den eneste 
mulighet til i store trekk å oppdage landenes råstoff-
kilder. Foruten Brasil holder nå også Argentina, Chi
le, Bolivia, Peru, Venezuela og Columbia på å bygge 
opp programmer for evaluering av satellitt- og radar
data. 

Seiv om satellittbilder av jorden bare kan tas opp 
når himmelen er nærmest skyfri, har Landsat-
prosjektet levert bilder av nesten alle landområder 
på jorden. For en lang rekke områder viser 
Landsat-bildene flere og mer nøyaktige detaljer enn 
de beste eksisterande kartblad (fig. 6). Omkost-
ningene for en kartlegging med Land^at-metoden 
utgjør en fiende- til en femtende-del av omkost-
ningene for en ti'svarende kartlegging fra fly eller fra 
bakken. Tidsbesparelsen står i samme forhold. 

Det er betegnende at de beste kunder for 
Landsat-bildene erde store bergverks-og oljefirma-
ene. Hos dem er kontorveggene dekket av satellitt
bilder. På hvilken måte kan man få opplysninger om 
utvinning av maimer og petrcleum fra Landsat-
bildene? Det er bare overflaten på jorden som kan 
observeres av Landsat-sensorene. Olje og mineraler 
finnes imidlertid bare i store dybder. 

Malmholdige mineraler samlet seg i de tidligere 
jordpenoder fremfor alt i forkastningssprekker eller 
bruddsoner. Slike forstyrrelser kan ofte ses på over
flaten som rettlinjede strukturer i en ellers uregel-
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Figur 6 Landsat bilde 
av et landskap i staten 
Nupvo Leon < Nordost 
Mexico med byene 
Monierry og Salttito 

messig topografi. Det er særlig disse lineære formene 
som er av interesse for malmprospektøren. Allerede 
efterat Landsat-prosjektet hadde vært i drift i en uke, 
kunne dr Paul Lowman som er geolog ved Nasa-
Goddard-senteret. identifisere mer enn 30 lineær-
strukturer på Landsat-bilder fra California, li-
neærstrukturer som tidligere ikke hadde vært kjent 
og som ga mulige henvisninger til malmlagre. Et 
område i Wyoming med tallrike bruddlinjer ble opp
dage! på Landsat-bilder. Det er særlig i skjærings-
punktene for slike forkastningslinjer at prøvebo-
ringer er lovende. På et Landsat-bilde av et 
bergverksområde i Colorado kunne man se flere slike 
punkter. 

Skjæringspunkter for forkastningslinjer gir ikke 
bare henvisninger til eventuelle malmlagre. de er 
ofte også oppsamlingsbassenger for grunnvann. I en 
rekke tilfelle har man boret og funnet rike vannkilder 
nettopp ved slike skjæringspunkter. 

Mineralforekomster kan ses direkte 
Men også på annen måte er viten om forkastnings

linjer viktig. I nærheten finnes det alltid fare for 
jordskred, slik at de bør unngås ved anlegg av veier, 
bygningcr, broerog andre konstruksjoner. (Fig. 7.) 

Det er faktisk mulig i noen tilfelle å oppdage mine
ralforekomster direkte på bildet. For eksempel viste 
hilder fra en boliviansk saltsteppe utstrakte dammer 

hvor det reflekterte lys indikerte en høy. drivverdig 
konsentrasjon av litium- og kaliumsalter. Bilder fra 
et område i Saudi Arabia viste skarpt avgrensede 
områder med en uvanlig farvning. Undersøkelser 
viste at disse områder innehold! granitter med særde
les høyttinninnhold. I enkelte tilfeller kan man påvi
se mineralholdige skikt ved å gå omveien om spesi
fikk vegetasjon. På Landsat-bilder fra staten Nevada 
oppdaget man en uvanlig vekst av pinion pine og 
saltsedertrær som tidligere var kjent fra andre områ
der med stort innhold av molybden. Det ble da fak
tisk også funnet drivverdige forekomster av molyb
den i Nevada-området. 

30 forskjellige stenarter identifisert 
Det er bare i noen få områder på jorden, som i 

høyfjellet og i ørkenområder, at stenartene ligger så 
åpent i dagen at det influerer vesentlig på det reflek
terte lys over et stort areal. Det reflekterte spektrum 
i slike områder er imidlertid så karakteristisk at en 
omhyggelig evaluering av satellittbildene kan gi opp-
lysninger om stenarten. 1 nitid arbeid er hittil tredve 
stenarter identifisert, slik at deres spektralsignatur 
er tilstrekkelig karakteristisk til at man kan påvise 
disse stenartene på Landsat-bilder. 1 de fleste tilfelle 
sammenlignes bildene fra ukjente områder med bli
der fra de områdene hvor mineralforekomstene er 



F ig. 7. Landsat-bilde av 
Los Artgeles-bassenget i 
California, USA. T.h. 
nede (blålig): byområde 
med ca 9 mUlioner inn-
byggere. K-8 til K-9: 
den berømte San 
Andreas-forkastningen, 
som har vært årsak til 
mange jordskjelv. På 
bildet kan man se ca 12 
andre større forkastnin-
ger. E-1: trrigasjonsom-
råder i San Joaquin-
dalen. 
Øirerst t.h,: Mo/ave-
ørkenen med irrigasjons-
områder (N-8). Ved R-6 
sees Edwards Air Force 
Base på Rogers tørrsjø. 

Fig. 8. Landsat-bilde au 
et område i nærheten 
av Utah-Colorado-gren-
sen, USA, palene Colo
rado (NS, J-9. G-1T, 
8-20) og Gunnison 
(U-14. Q-12, L-12) 
skjærer seg dypt gjen
nom de tertiære sedi
menter, kalk- og ju ra
sk iktene ned til pre-
kambriske stenarter og 
åpner adgang til uran-
avleiringar. Tyngde-
punk ft for uranutvin-
ning frem trer ved 
Grand Junction, Colo
rado (K-9) og Moab. 
Uten (8-181 Røde 
oreatef er soder- og 
pinion-pine-skoger på 
bergryggene og åker og 
eng l dalane. 
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ifjOOFfodnkGlod Hamar Strandgi 31 Til (065) 26641, 2300 Hamar Porsgrunn Sverresgt 13. TII (035) 51 020, 3900 Porsgrunn 
KrJilloneundHonnk Worgolandsgi 24, TII (042)92546. 4600Kristiansand SlavangerMøllegt.81. TM (045)33525.4000 Stavanger, 
BorgonBreiviken 2 Tlf (05)255500 5000Berge* AtelundPostboks 172. Spjelkavik TII (071) 41 430. 0000 Ålesund Trondheim 
Nordrogate IO TII (07ÖJ26610 7000 Trondheim Bode Nordstrandvn 67. TII (001) 22105, 8000 Bodø TromsaStortorget 3, Tlf 
|N8:jf850/6 9000 Tromsø 

AEG 



Bauer tåler 
24 timers drift 

Nar man ska) velge en konvensjonell tannhiulsmolor maman tahensyn 
til di iftstiden ved a regne med ulike dr iftsraktorei Med Bauet slipper 
du slike problemer Den er bygget fui kontinuerlig drift 
En annen toi del er at Bauer byyger uiutoi og gear som meget noyeer 
dimeiisiunerl lil hverandre 
Bauer stiller hoye krav til presisjon og iiøyaktighet i produksionen 
Hver motor ma igjennom 67 kontroltstasjoner for du far kiope den. 
Bauer har markedets bredeste progt am av standardutforelser Men du 
kanogsafaulikespesialurtorelser Beskyttelsesart IP65 foi stovtettog 
spylevannsikkerutforelse Ved eksplosjonsfare leverer Bauei motorer 
utført i Ex(e)G3 eller (Ex) d3n G4 Med brems, sperre el 

Ta kontakt med Watt Vi harlang erfaring i a hjelpe vare kuncer med valg 
av motor som gir den største driftssikkerhet Stor I lagerhold — Velut
bygget service 

_> 

W££,^^ 
Elektricitets-AKtiesutskapet Watt 

Nils Hansens vei 7 - Oslo 6 - Telefon 27 00 90 - Telex 11 611 
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Figur 9. Landsatbilde 
fra Eufrat og Tigris' 
nedre løp som tor ut-
numming i den Persiske 
Cult IS-15) flyter sam
men til Al Arab IF-9}. 
Byene Al Basrah og 
Abadan kan sees ved 
G-9 og M-11, Kuwait 
ved F-17 og øya Bubiyan 
ved N-13. På den bvite 
flaten i den arabiske 
ørken kan man se røy
ken fra brennende gass 
fra oljekilder (B-11, 
C-14, H-18) som eneste 
tegn på de rike olje-
iagrene i dette omrade. 

kjent (fig. 8). Til sammenligning brukes spektrale 
dataer, topografiske detaljer, antydninger til for-
kastninger og bruddlinjer, vegetasjon og andre kjen-
netegn. 

Forekomster av petroleum eroftest enda vanske-
ligere å oppdage på bilder av jordoverflaten enn 
malmforekomster. I noen tilfelle kan man se kuppel-
formede strukturer i overflaten. I andre tilfelle kan 
man se generelle trekk i landskapsbildet slik de er 
kjent fra andre oljeholdige områder. Hittil er bare tå 
enkeitheter om petroleumindikatorer kjent, seiv om 
oljefirmaene ved siden av bergverkene er de ivrigste 
kundene og bearbeidere av Landsat-bildei. Resulta
t e n fra disse studiene blir av nærliggende grunner 
ikke offentliggjort. Fig. 9 viser et Landsat-bilde fra 
det rikeste oljeområde i verden i området ved Ku
wait i nærheten av Den persiske gulf. Bare røken fra 
brennende gass gjør at man kan slutte seg til at det 
ligger oljelagre i nærheten. 

Det yngste medlem i satellitt-familien for jordob-
servayoner, Landsat 3, vil ha et femte band i tillegg 
til de tidligere fire spektralbåndene, et såkalt termalt 
band med et bølgclengdeområde omkring 11,5 mi
krometer. Dette bandet omfatte r ikke bare reflekte
rande solstråling, men også emittert varmestråling 
fra overflaten. Bølgelengdeområdet omkring 11,5 
mikrometer tilsvarer en Planck-temperatur i områ
det for normal omgivelsestcmperatur. Dessuten vil 

Landsat 3-sensorene ha en gråskala på 200 trinn, 
mens Landsat I og 2 bare har mulighet til å skjelne 
mellom 64 trinn. For reproduksjon vil elektronstrå-
leinstrumentet finne stadig større anvendelse. fordi 
det gir større oppløsning og billedskarphet enn de 
hittil brukte elektro-optiske metoder. En ytterligere 
forbedring av evalueringen av bildene venter man å 
kunne oppnå ved bruk av «interaktive» datasyste-
mer, hvor bestemte spektralområder kontinuerlig 
eflei ønske fra bearbeideren kan fremheves spesi
fikt. Det er et påtrengende behov for bedre metoder 
for utvelgelse av en bestemt informasjon, for eksem
pel ved kombinasjon av optiske metoder med data-
maskinanalyser. Uten denne mulighet blir mengden 
av de mottatte informasjoner så overveldende at en 
fornuftig utnyttelse ikke lenger er mulig. Moderne, 
interaktive datamaskinsystemer kommer sikkert til å 
kunne mestre dette problem i stigende grad. 

Teknikken med jordobservasjoner fra satellitter 
har i løpet av kort tid gjort enorme framskritt. Tek
nikken for analyse, fordelingen (distribusjon) og ut
nyttelse av bildene krevermertid. Dette stiller store 
krav ikke bare til teknikere og ingeniører, men frem-
for alt til geologe ne. Det er ikke tvil om at jordobser
vasjoner fra satellitter vil vise seg mer og mer som en 
fruktbai gren av det teknisk-vitenskapelige arbeide, 
ikke bare som en kilde til ny viten, men også som.vei 
til bedre utnyttelse av råstoffkildene på jorden. • 
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Gründerperioden er over -
samarbeid og økonomisk styring 
nødvendig 
Av statssekretær Reidar Engel I Olsen 

Mullghetene for den tekniske vidare
utvikling I elektronikklndustrien må 
sies å vatre meget gode. Produktene f ra 
denne industrien anvendes i stor grad 
på de fleste andre tekniske felt hvor det 
skjer en betydelig utvikling. En fortsatt 
vekst innen denne industrigren faller 
sentralt inn i perspektivet for oppbyg
ging av en norsk kunnskapsbasert in
dustri. Som leverandør av sentrale pro
dukter til den evrige industri har elek
tronikklndustrien betydning langt ut
over det den direkte betyr I kraft av sys
selsetting og produksjonsvolum. 
Med en slik betydning er det derfor na
turlig å konkludere med at Norge bør ha 
en elektronisk industri og at denne i 
hovedsak bør være under nasjonal kon
troll. 

Anrenne for maritim satellittkommunikasjon utviklet på Elek-
tronikklaboratoriet ved NTH for samarbeidsprosjekt mellom 
Nora og Simrad. 

Spørsmålet er så hva som skal til for å forberede og 
videreutvikle den elektronikkindustri landet allerede 
har. I den forbindelse faller det naturlig å ta utgang
spunkt i de forutsetninger denne industrigren har i 
Norge. 

Til tross for vårt høye kostnadsnivå har norsk 
elektronikkindustri etter min mening forutsetninger 
og muligheter innen sentrale produktområder. 

Med bakgrunn i vårt lands topografi oppstår det 
store behov for utstyr til telekommunikasjonsfor-
mål, til transport og til energiforsyning. Vår høyt 
utviklede skipsfarts- og fiskerinæring gir gode mu
ligheter for utvikling av maritim elektronikk i nær 
kontakt med brukerne. 

De senere år har også bragt Norge inn i rekken av 
oljeproduserende nasjoner. Kontinentalsokkelen er 
i ferd med å bli et meget interessant område for 
elektronikklndustrien. Særlig sterk synes denne ut-
viklingen å ha vært på områder som telekommunika
sjon, styring og overvaking og posisjonering. 

Samarbeid bedrifter -
utdanningsinstitusjoner 

Det fotfeste vår elektronikkindustri har fått på 
dette vekstområde bør gi grunnlag for ytterligere 
fremskritt innenfor en sektor hvor de langsiktige 
perspektiver er særlig i øynefallende. Det er på den
ne bakgrunn at myndighetene har satt mye inn på å 
legge forholdene til rette for en størst mulig andel av 
norske produkter på kontinentalsokkelen. Også i 
fremtiden vil vi ha et vakent øye for å reservere deler 
av dette marked for fremtidsrettet norsk industri. En 
viktig forutsetning for en levedyktig elektronikkin
dustri er samspillet mellom bedriftene og udannings-
og forskningsinstitusjoner. Vi har her ikke spesielle 
forutsetninger fremfor andre land, men vi vil ha for
deler å hente fra et miljø med høyt kunnskapsnivå. 

Norske forskningsinstitutter har på visse felt en 
sterk internasjonal stilling. Samarbeidet mellom be
driftene og disse institusjonene har opp gjennom 
årene resultert i produkter med internasjonal suk
sess. 

Jeg tror det også i de kommende år vil være nød
vendig for elektronikkindustrien å bevisst satse på 
en maksimal utnyttelse av de fortrinn disse forutset-
ningene gir. Hittil har imidlertid disse forutsetninge-
ne alene ikkc ført tii at norsk elektronikkindustri 
generelt har oppnådd noen økonomisk suksess. \ 



Et komplett 
instrumentprogram 

LEEDS & NORTHRUP 
elektroniske indikatorer, skriver« og regulatorar for skip, 
industri, forskning og undervisning omfattande bt.a. 
— pH, Redox, ledningsevne, Na + og annen selektiv 

ionemiltng, samt oksygen oppleist i vann. 
— Termiske, termomagnetiske, infrared« gassanalysator 

bl.a. for analyse av gassblandinger renhetsanafyse, 
luftforurensninger el.L 

— Temperatur, millivolt, Volt, strem og effektmäling samt 
strålingspyrometre. 

— Målebroer for motstand, temperatur, likespenning samt 
kebelproveulstyr og nulldetektorer. 

— Potentiometerskrivere, linjeskrivere med opptil 6 bana
ler stmufatanregistrering, 

— Punktskrivere i en ny avansert utføreise med mange 
fordeler og opptil 30 punkters registrering samt X-Y 
skrivere. 

— Trendscan 1000 datalogger, opptil 1000 målepunkter og 
med alarm prosessor for opptil 256 alarmnivåer. 

— Gentry, en ny elektronisk serie transmittere, regula
torer og instrumenter for prosessregulering. 

— Microtrac partikkefstorrelse analysator fra 1,9 fi til 250 n 
for kontinuerlig prosessovervåkning eller for labora-
toriebruk. 

RAMÉN-SIEVERT 
kulesektorventiler av robust, driftssikker og velprovet 
konstruksjon. Ventilen er spesielt egnet til bruk for gas-
ser, oljer, vann, fiberholdige væsker, suspensjonar etc. 
Den har en effektiv tetning, liten friksjon og har en gun
stig raguleringskarakteristikk. Manuell, on/off eller kon
tinuerlig regulering. 

UNITED ELECTRIC 
prcssostater og termostater 

EASTECH 
Mengdemalere for væsker og gasser med mange fordeler: 
— Ingen bevegelige deler. 
— Stor noyaktighet — 0,5% av avlest verdi (ved digital 

avfesning). 
— Ster1 n:nråde — opptil 200 — 1 for gasser. 
— Konstant kalibreringsfaktor for alle typer media uansett 

mengdedata. 
— Lite trykkfall. 
— Digitalt eller analogt utgangssignal. 
— Täler overbelastning av mediarnengde* 
EASTECH mengdemalere arbeider etter virvelsprednings-
prinsippet. (Vortex Shedding). 

LEE-DICKENS 
elektroniske transmü'ere og si gnål omfor mere. 

DOTT. ING. SCANDURA & C.S.a A. 
Kalibrerings- og Prøvebenker for pneumatiske og elek
triske instrumenter. 

HUNTING ELECTROCONTROLS LTD 
— Elektroniske kontrollvekter for automatisk produksjons-

kontroll. 

MAX SIEVERT 
En ny serie rustfrie vanndestillasjonsapparater og lager-
tanker. Elektroniske industriovner, både av egne kon
struksjonar og Sisensbygde for vanning, smelling, over
flatebehandling (f.eks. varmeforskning) og varmebehand
ling. Ovnene bygges dels som salsovner og dels som 
kontinuerlige ovner med forskjellige metoder for gien-
nommating av godset. Eventuelt med bruk av beskyt-
telsesgass eller vakuum. 

Max Sievert S 
Poatboka 9166 — Vntorla Oalo I 
Tolofon (02) 67 61 95 

BYGGEFORM E67-73 
OEN NYE SMALE TIOSRELESERIEN 

FRA TESCH 

E>22,5<E1 
MONTASJEVENNLIG, MED HURTIG
FESTE FOR NORMSKINNER 
Elektroniske tidsreleer fra 0,3 - 3 sekunder og Ira 
1,5-30tlme-

TIDSRELEER 
- innkobllngsforsinket 
- utkobllngsforsinket 
- wlschrele, innkoblingswisch innstlllbar 
- bllnkrele, regulerbar 
- rele tor Impulstorlengelse 
- rele for Impulsforkortelse 

Vennllgst ba om brosjyie. 

Å. V. I V E R S E N A 
Bentsebrugt. 13 - Oslo 4 

Tlf. (02) 22 10 68 
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Utanlandsk konkurrens* 
Konkurransen fra utenlandske leverandørar har 

etter hvert gjort det svært vanskelig for innenlandske 
produsenteråfåavsatt sine varer til regningsvarende 
priser. Det ser ut til å bli færre og færre nisjer som går 
fri fra konkurranse fra utlandet. 

Aktuelle mottiltak kan være økte investeringerfor 
å gjøre norsk produksjon mindre arbeidsintensiv. 
Dette vil utvilsomt ha en klar positiv effekt, men 
virkningene er likevel begrenset. Jeg trordet kanskje 
kan oppnås bedre resultater ved bevisst å søke etter 
nye produkter og produktområder hvor vårt kunn
skapsnivå kan gjøre det mulig å utligne for det høye 
kostnadsnivå, og hvor det betales for kvalitet. 

Samtidig er det ganske klart at tiltak av mer struk
turell art må til om vi skal ha en levedyktig elektro-
nikkindustri i Norge de kommende år. Dette er ikke 
noe særegent behov for vårt land. Alle land som har 
en elektronikkindustri står overfor den oppgave å 
utvikle mere rasjonelle og konkurransedyktige be
drifter, .leg er ganske overbevist om at hverken Nor
ge eller andre europeiske industriland kan akseptere 
at deres elektronikkindustri bukker urder som en 
følge av at visse land utnytter sin teki ologi i land 
med et lavt lønnsnivå. 

Vi har i løpet av de seneste år sett omrisset av noen 
av de strukturelle endringer norsk elektronikkindu
stri vil gjennomgå i de kommende år. Noe er gjort på 
dette feir, men mye er også ugjort. 

Vi nar fatt samarbeidsavtaler mellom Elekirisk Bu
reau (EB), Kongsberg Våpenfabrikk og Tandbergs 
Radiofabrikk, og i forbindelse med infotrygd-
prosjektet som omfatter EDB-anskaffelser til Rik
strygdeverket, har Kongsberg, Tandberg og Norsk 
Data gått sammen om et felles norsk tilbud. Disse 
former for samarbeid vil neppe fø :e tii raske struktu
relle endringer. Vi skal heller ikke vente snarlige kon
krete resultater. Seiv om man hei kan se interessante 
grunnkonstruksjoner vil det ta år før et byggverk Wir 
realisert. Men jeg er overbevist om at vi her er på vei i 
riktig retning. 

Likevel er mangelen på samarbeid bedrifter imel
lom et særtrekk ved norsk elektronikkindustri. Det 
ei mange årsaker til dette. Ikke minst det forhold at 
flere av de største elektronikkbedriftene i Norge er 
datterselskaper av internasjonale konserner som 
konkurrerer med hverandre på verdensmarkedet. 
Norsk elektronikkindustri er dessuten sammensatt 
aven rekke mindre bedrifter som hver for seg forsø
ker å finne sitt eget vekstområde innenfor elektro-
nikkfeltet. På denne bakgrunn har bedriftene i bran
sjen til nå ikke funnet det naturlig å åpne dørene for 
samarbeid med andre. 

Jeg har kunnet konstatere at det på dette området 
er i ferd med å skje et psykologisk omslag. Bedrifte
ne viser nå større åpenhet til å diskutere felles pro
blemer, noe som kan føre til øket samarbeid på vikti
ge områder. 

Seiv om bedriftene fremstiller produkter for ulike 

anvendelser, er det ingen grunn til at de ikke kan 
samarbeide med sikte på en bedre utnyttelse av sine 
samlede ressurser for utvikling, produksjon og mar-
kedsføi ii 3. 

Hva kan myndighetene gjøre? 
*5t rimelig jpørsmål er hva myndighetene kan gjø

re. Heuer ikke dette er noe norsk særfenomen. Hvis 
vi kan s< at vi skiller oss ut fra andre land. så er det i et 
svakere offentlig engasjement i forhold til de store 
elektronikkland. 

Det å fime frem til virkemidler som har til hensikt 
å skape et konkurransedyktig grunnlag i en bestemt 
bransje er ingen lett oppgave. Spesielt erdet vanske
lig når bransjen er så kompleks som elektronikkin-
dustrien, og hvor konkurransen skjer mot store uten
landske giganter. Et gjennomgående problem for 
elektronikkindustrien i små land synes å være bedrif
tenes evne til å bære de høye utviklingskostnader 
som er nød vend ig for at de skal kunne følge med i den 
teknologiske utvikling som går meget raskt. 

Hverken omfanget eller de former foi utviklings
støtte som bedriftene kan få fra det offentlige er alene 
tilstrekkelige til å gi norske elektronikkbedrifter den 
hjelp de trenger. Menjeg vil også si at bedriftene ikke 
alltid synes å ha vært flinke nok til å koordinere 
utviklingsinnsatsen med mer inngående markedsa-
nalysei Del har ikks alltid vært godt nok samspill 
mellom teknikerne og salgsfolkene. Mine egne erfa-
ringer fra ir.austrim sier meg at dette dessverre ikke 
er noe ty pi;'. r or e. ;r;.rukkindustrien. 

Testing &v telpfcisnntral. 



Innen elektronikkindustrien er det klart at det er 
en nedre terskel for en bedrifts utviklingskostnader. 
Det er også klart at det offentlige gjennom utstrakt 
bruk av forsknings- og utviklingskontrakter aktivt 
kan delta i bedriftenes kompetanseoppbygging. 

Ser vi på hva som faktisk ytes elektronikkindustri
en av Fou-midler fra Televerket, Forsvaret og Nor-
ges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd har 
denne offentlige støtte utgjort opp imot 25% av elek 
tronikkbransjens totale Foll-kostnader. Dette ligger 
langt over hva som ydes vår øvrige industri. Likevel 
ligger vi under hva andre land yder når vi tar hensyn til 
det offentliges støtte til militær elektronikk, som også 
gir store sivile ringvirkninger. 

Et annet vesentlig virkemiddel for å støtte opp om 
elektronikkindustrien er det offentliges /Krt&/øp.rpoli
tikk. 

Offentlige innkjøp: plikt til å vurdere 
norsk utstyri 

Mye tyder på at det offentlige vil representere et 
sterkt økende kjøperpotensiale i årene fremover inn
en området EDB. Statlige kostnader til maskin
utrustning de senere år ligger på mellom 100 og 150 
mill. kr årlig. Da har jeg ikke tatt med anskaffelser til 
Forsvaret. I tillegg kommer anskaffelser hvor kost
nadene dekkes av kommuner og fylkeskommuner. 
Det offentlige står nå overfor store omlegginger av 
sin databehandling. 

Et rimelig anslag over den forventede utvikling er 
at årlige anskaffelser av databehandlingsutstyr i peri
oden etter 1978 meget raskt vil komme opp i over 
500 mill. kr. Norsk industris andel av leveranser på 
dette området utgjorde i 1976 mellom 20 og 30%. 
Myndighetene har derfor sett det som viktig å bedre 
mulighetene for norsk deltagelse i slike prosjekter. 

Offentlige institusjoner og etater vil bli pålagt en 
plikt til å vurdere norsk utstyr der dette er aktuelt. 

Vi mener også at det er viktig i denne sammenheng 
å kunne oppnå øket samarbeid mellom bedrifter i 
Norge som produserer EDB-utrustning og offentlige 
brukeretater om utvikling av utstyr og programmer. 
Her vil også øket bruk av forsknings- og utviklings
kontrakter bli vurdert. Til støtte for det videre ar
beid på dette området, blir det forøvrig nå gjennom
ført en utredning som tar sikte på nærmere å klargjø
re behovet for utrustning i årene fremover for å finne 
ut hva som kan dekkes av norske produsenter. 

For avslutningsvis å vende tilbake til elektronikk
bransjen totalt sett, må det vel medgis at de virke-
midler som til nå har stått til rådighet for myndighe
tene kanskje ikke helt står i forhold til de ærgjerrige 
mål som er satt for industriutbyggingen. Dette kan 
kreve både øket innsats av de virkemidler som hittil 
er brukt og det kan være nødvendig å bruke nye 
virkemidler. 

Det er videre klart at øket gevinst kan oppnås ved 
at de ulike industripolitiske tiltak i større grad blir 
samordnet. 

Jeg finner grunn til å minne om at omfanget av Je 
direkte støttetiltak er betydelige, og det er vel heller 
de indirekte tiltak som på sikt kan vise seg å være de 
mest formålstjenlige. 

Innkjøpspolitikken og utvidet bruk av FoU kon
trakter vil her være sentrale virkemidler. 

I denne forbindelse vil jeg nevne de tiltak som en 
fra Industridepartementets side har satt i verk i den 
senere tid. Jeg tenker på det politiske initiativ som 
ble tatt fra norske myndigheter for å få etablert et 
nordisk datanett basert på nordisk produsert utstyr. 

Regler for statens innkjøp 
På det mer generelle plan av det offentliges anskaf-

felsespolitikk vil jeg også trekke frem den stortings-
meldingen Industridepartementet har lagt frem om 
nytt regelverk for Statens anskaffelser. Jeg er klar 
over at det fra industrielt hold er kommet vesentlig 
kritikk mot den innstilling som Tvedt-komitéen la 
frem og som danner grunnlaget for det regelverk 
Industridepartementet foreslår i stortingsmeldingen. 

De foreslåtte regler gir klart rom for å benytte de 
offentlige anskaffelser som et industripolitisk virke- I 
middel. Det tenkes i denne sammenheng på anskaf
felser som kan ha avgjørende betydning for enkelt
bedrifters utvikling og på anskaffelser som vil være 
avgjørende for en videre fremvekst av kunnskapsba- [ 
sert industri i Norge. Man skal også merke seg at det 
foreslås at Industridepartementet får den endelige 
avgjørelsesmyndighet i slike anskaffelsessaker. 

Det er en selvsagt forutsetning at det blir gitt klare 
retningslinjer til innkjøpsorganene for de tilfeller da 
det skal tas industripolitiske hensyn ved anskaffel-
sen. Slike retningslinjer vil bli utarbeidet når det nye 
regelverket blir vedtatt i Stortinget. 

Av andre indirekte virkemidler vil jeg også peke på 
de såkalte kompensasjonsavtaler i samband med an
skaffelser av utstyr til det norske forsvar fra utlan
det. Norsk elektronikkindustri vil f.eks. gjennom 
F-16 programmet bli tilført verdifull know-how og 
teknologi. Dette er aktiva som det ville kunne ha tatt 
tiår å tilegne seg dersom Norge bare hadde hatt sin 
egen kunnskapsbasis til disposisjon. 

Til sist vil jeg dog understreke at den fremtidige 
utvikling bare kan være myndighetenes ansvar, be
driftene må i høy grad bidra til å dra sin del av lasset. 
Et mer utstrakt samarbeid bedriftene imellom synes 
nødvendig og myndighetene vil ved vurderinger av 
støttetiltak overfor enkeltbedrifter også måtte ta 
hensyn til den samarbeidsvilje som synes å eksiste
re. 

Den videre utvikling vil også sette krav til en pro
fesjonell ledelse av bedriftene. Gründerperioden i 
norsk elektronikkindustri må nå følges opp med en 
bedre økonomisk styring av bedriftene. 

Dersom myndigheter og industri i samarbeid kan 
få gjennomført dette, burde de fremtidige muligheter 
for en livskraftig industri være til stede. • 
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Canon JEM 
Står på teknisk museum! Ikke fordi den tilhører en svunnen tid. Tvertimot! 
- Den står der for å vise hvor langt kameraprodusentene har kommet idag. 
Ihvertf all en av dem - Canon! 

Canon AE-1 var det første fullelektroniske speil refleks kam era som 
så dagens lys. Kompakt, elegant og lett betjenelig og med en CPU -
Central Processing Unit - som kjernen i et sofistikert elektronisk 
system. 
AE-1 er et automatisk kamera hvor fotografen k^n behøver å vetge 
lukkertid. Innstilling til passende blenderåpning tar AE-1 seg av -
hurtig og sikkert. Skulle du velge en lukkertid som ikke passer det 
aktuelle lysforhold eller skulle du glemme å stille kameraet ti! «Auto» 
posisjon, varsles du om dette av LED lamper i den lyse og over
siktlige søkeren. 
Men automatikken i AE-1 slutter ikke her. Som tilleggsutstyr leverer 
Canon en Power Winder- en elektrisk motor som hurtig trekker 
filmen frem til neste bilde etter en eksponering med en hastighet 
av opp til 2 bilder i sekundet. 
Når dagslyset ikke lenger strekker tii står blitzen Speedlile 155A til 
fotografens disposisjon. Også den en del av automatikken. Brukt 
på AE-1 stilles både riktig blenderåpning og lukkerhastighet i det 
øyeblikk lampen bak på blitzen lyser opp for å forteile at den er 
ferdig oppladet og klar til bruk. 
Har du behov for å holde orden på bildene dine leverer Canon 
Databakstykke A. Med dennes hjelp fotograferes dato eller tallkoder 
automatisk inn på bildet i det øyeblikk et bilde taes. 
Men Canon AE-1 er mer enn det en annonse kan forteile. Fyll ut 0^ 
send oss kupongen nederst på siden her så skal vi sende deg en 
brosjyre som forteller mer om AE-1. 
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Elektronikk - teknologi utan 
grenser 
Av forskningssjef Karl Holberg 
Forsvarets Forskningsinstitutt 

Elektronikk som fagfelt er stadig vek-
sende og omfatter en rekke spesielle 
teknologiske områder og brukere. 
Komponentteknlkken, 
konstruksjons/produksjons- og data
teknikken karakteriserer dynamikken i 
utvikllngen. 
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Komponentteknikk 

Utviklingen innen den elektroniske teknologi de 
siste 10-år har vært usedvanlig rask og i et større 
teknologisk perspektiv nærmest dramatisk. Frem-
skrittene i faststoffysikk som ledet til transistoren for 
30 år siden representerte et radikalt brudd med den 
teknologi som var sentrert rundt vakuumrøret, og 
som fonnet utviklingen de foregående 40 år. 

Grunnlaget for den eksplosive utvikling av transi-
storteknologien var synergien mellom en ny kompo
nent og en ny anvendelse, regnemaskinen. 

Sifferregnemaskinen med sitt store behov for en-
sartede kretser var nærmest det ideelle marked for 
utviklingen av transistoren og de integrerte kretser. 
Smøremidlet som fikk denne utviklingen igang og 
betalte introduksjonsregningen var imidlertid det 
begrensede behov for små og pålitelige systemer i 
det amerikanske forsvar og senere i romfartspro-
grammene. Sammenkobling av flere transistorer, di
oder og passive komponentfunksjoner innen samme 
bit av halvledermateriale ble realisert i 1959. 

Dr Gordon E Moore predikterte i 1964 at anfallet 
elementer eller funksjoner i en integrert krets ville 
fordoble hvert år. I dag har vi nådd vel 250080 ele
menter, og det er neppe grunn til å tro at utviklingen 
stopper her. Hvor tett elementene kan pakkes av
henger av hvor skarpe og veldefinerte vi klarer å 
gjøre kantene. Dagens fotografiske teknologi tillater 
en skarphet på ca 0,3 nm. Bruk av elektronstråle- og 
senere røntgenlitografi vil kunne redusere de lineære 
dimensjoner med en faktor 50 og arealene med en 
faktor på over 1000. 

Det mest slående særtrekk ved den elektroniske 
komponentindustri erden vedvarande sterke prisre
duksjon pr funksjon. Dette skyldes lærekurven som 
for de fleste industrityper tillater en prisreduksjon på 
20-30% hver gang det akkumulerte produksjonsvo

lum fordobles. For typisk halvlederindustri ligger 
dette tallet på 28%. For de etablerte industrier som 
stort sett vokser i takt med nasjonalproduktet, ma-
skeres effekten av lærekurven lett av andre faktorer. 

Den elektroniske komponentindustri har imidler
tid ofte fordoblet sin erfaring hvert år. Omregnet til 
enkelttransistorer er årsvolumet øket med en faktor 
på 2000 over 17 år, hvilket svarer til en fordobling 11 
ganger. En slik prisreduksjon på flere tieipotenser 
over få år leder til en bred anvendelsesøkning, hvil
ket igjen stimulerer til ytterligere forbedringer i pro-
duksjonsprosessene. 

Innflytelsen av komponentteknologien på mulig-
hetene for konstruktøren illustreres godt ved følgen-
de eksempel: ENIAC, verdens første store siffer-
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Om objektiver og perspektiver... 
Innen profesjonell elektronikk og elektroteknikk må man ikke bare 
følge med utviklingen. Man må helst ligge foran. Philips' nye elektron-
mikroskop EM 400 er laget etter denne filosofien. Det er konstruert for 
å møte 80-årénes krav. Helt nye prinsipper ligger til grunn. Et spesielt 
vakuumsystem og 7 datakontrollerte linser gir opp til 800.000 gangers 
forstørrelse. 

Mikroskopet er bare ett av Philips' bidrag til dagens forskning. Som 
en av verdens ledende bedrifter på det elektroniske området, ønsker 
Philips å utvikle produkter oa tjenester til nytte for hus og hjem, 
handel, industri og ikke minst forde mange samfunnsbehov. 

Philips leverer en rekke kompliserte 
elektroniske anlegg innenfor områdene 
industrielektronikk, medisinsk elektro
nikk, kommunikasjon, alarm og over
vaking. Produkter og tjenester som alle 
bygger på utstrakt forskning. 

Vi er også blant de ledende påandre 
områder innenfor profesjonell elektronikk 
og elektroteknikk. Et eksempel på 
forskningsresultater er Sterling-motoren. 
som gir langt mindre forurensning enn 
tradisjonelle motorer og som kan benytte 
forskjellige typer drivstoffer. 

Philips' omfattende produktutvalg 
spenner fra elektronisk prosesskontroll 
i tungindustrien til større datasystemer 
for handel og kontor. 

PHILIPS forsker for f remtiden. 
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regnemaskin hadde over 18000 vakuumrør. Dette 
representerte i 1945 en øvre grense på grunn av 
feilfrekvensen for rørene. Vesentlig større maskiner 
ville kreve mere enn 24 timer pr døgn for feilfinning 

og skifting av defekte rør. Dagens mikroprosessor er 
20 ganger hurtigere, har større hukommelse og ko
ster ca kr 2000,-. Økningen i pålitelighet er kanskje 
10 000 ganger, og volumet er redusert med en faktor 
på 30000. 

Til tross for at halvlederkomponentene dominerer 
arkitekturen i de aller fleste elektronikk-
konstruksjoner. utgjør denne delen av industrien ba
re 5% av den totale elektroniske industri på verdens-
basis. Mikroelektronikkindustrien, som halvleder-
komponentindustrien ofte kalles hadde i 1977 et pro
duksjonsvolum på nær 20 milliarder kroner, hvorav 
70% kom fra amerikanske firma. I typiske produkter 
som farvefjernsyn og miniregnemaskiner represen
terer de integrerte kretser mindre enn 10% av verdi
en. 

For de neste 10 år regnes det med en vekst som 
leder til en økning i årsforbruket av enkeltfunksjoner 
på 100 ganger. Basert på en estimert prisreduksjon 
på 25% hvert år vil prisen pr enkeltfunksjon være 
redusert til en tyvendedel av dagens pris ved utløpet 
av 10 års-perioden. 

Ser vi på produksjonen av en halvlederkompo-
nent, faller denne prosessen i to vesensforskjellige 
deler - fremstilling av det nødvendige underlag i 
form av geometrisk beskrivelse (masker) for kom-
ponenter, og forbindelser av den rent kjemitekniske 
behandling av materialene for å realisere konstruk
sjonen. 

Et signifikant trekk i utviklingen de siste år er at de 
to trinn i prosessen er så veldefinerte og veletablerte 
at de industrielt kan skilles. Dette åpner muligheten 
for lønnsom utvikling og produksjon av egne veltil-
passede kretser seiv for små serier, fra 100 til 100 000 
avhengig av kompleksitet og krav. 

Konstruksjons- og produksjonsteknikk 
Den elektroniske ferdigvareindustri er i stor ut

strekning en monteringsindustri. En fortsatt sterk 
lønnsutvikling vil sammen med ny teknologi og billig 
datakraft, vesentlig akselerere utviklingen på dette 
felt og føre til omfattende endringer i neste I-
0-årsperiode. 

Elektronisk forskning og utvikling er fremdeles 
preget av eksperimentelle metoder. Praktisk utpøv-
ning i form av prototyper og puotserieproduksjon er 
normalt nødvendig. De viktigste årsaker til at bruk 
av datamaskin i konstruksjon bare i liten grad er tatt i 
bruk, er mangelfulle matematiske modeller for både 
komponenter og systemer, manglende komponent-
og systemdata, dårlig standardisering, svakt kon-
struksjonsmiljø og generelle innovasjonsproblemer. 
Man venter at disse forhold vil endres vesentlig i 
perioden frem til 1985. Innføring av datamaskiner for 
rasjonalisering av konstruksjon, test, produksjon, 
lagerhold og service, etc. griper videre inn i bedrifte
nes drift på flere nivåer. | 



er vi også store. 
KOAKSIALKABLER er vårt største produkt. 
Men dette er langt fra vårt eneste område - signalkabler, datatransmisjonskabler og kommunika-
sjonskabler til ethvert formål er også områder der vi hevder oss godt. 
Vi «skreddersyr» spesialkabler etter Deres spesifikasjoner. 
Et utvalg av våre største kunder vil kunne bekrefte vår evne til å møte høye krav hver gang. 

A.S NORSK ELEKTRISK KABEIFARRIK 
Sterkes! når det gjelder svakström 

Elterstadkroken9- Postboks23, Bryn. O s l o 6 - Telex: 1B001 NEK - Telegr.: KabellabrikOslo Tlf. (02) 67 41 80 



Vi presenterer: 

BELL & HOWELL 
Giveré for trykk, vibrasjon, akselera
sjon, væsketetthet, 
Signalbehandlingsutstyr 
UV-sknvere 
Instrumentenngsbåndopptakere 

Trykkgiver 

Kan senkes i vann, 
Fra kr. 1.940,-

Type 4-366 

Robust, stabil og 
nøyaktig trykkgiver 

for en rekke 
formål. 

GENRAD 
Impedansmåleutstyr 
Testsystemer for komponenter, 
'IC er og kretskort 
Hoyfrekve'nsinstru mentering 
Måle- og analyseinstrumentering 
for lyd og vibrasjon 
Stroboskoper 

Digitalt RLC- meter 
GR 1657 

Måler R, L, C, D og Q 
over meget store områ
der - automatisk, hurtig 
og meget nøyaktig. Full
stendig kalibreringsfri. 
Kr. 9.700,-

RACALMILGO 
Moderher i ' .. 
MuHipleksere 
Vendere og omkoblingsutstyr for 
lokal elter fjernst^rTfrtp 
Annet datakommunikasjonsutstyr 

Datakommunikasjon 

Eksempel på datakom-
munikasjonssystem 
med modemer, multi-
pleksere etc. 

SPECTRON 
Monitorerings- og diagnöseutstyr 
for datakommunikasjonssystemer 

Dataskop 
Et uunnværlig instru
ment innen datakom
munikasjon - diagnosti
serer feil i løpet av få se
kunder. Velegnet både 
for operatører, pro-
grammerere og da
taingeniørar. 

Modell D-601 B 

BERGMAN &PLESNER 
INSTRUMENTERING A/S 

Boks 129- Veitvet- Oslo 5 

(02)16 2210 
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Som eksempler kan nevnes utlegg av trykte kret
skort, utlegg av hybride og monolittisk integrerte 
kretser, samt analyse av kretser og generering av 
testmønster ut fra funksjonsbeskrivelse for digitale 
kretser. Programsystemer for tegning av kretsskje-
maer er under arbeid. Datamaskinen vil bli et viktig 
verktøy som kan avlaste ingeniøren i trivielt rutine
arbeid og vil stille større krav til en omlegning av det 
tradisjonelle utdannelses- cg arbeidsmønster. 

Tendensen mot kortere produktlevetid, økende 
sy stemkompleksitet og sterk lønnsutvikling, gjør det 
nødvendig å redusere både utviklingstid og 
kostnader. 

Bruk av datamaskinassistert konstruksjon ventes 

å få en videreutvikling som folger: 

1976-80: 

• Analyse av de fleste typer kretser og nettverk. 

• Syntese av koblingsdiagram, trykte kretskort-
utlegg, wire-wrap-styring e t c , ut fra funksjonell 
beskrivelse av digitale kretser. 

• Anvendelse av datamaskiner til fremstilling av 
produksjonsunderlag og dokumentasjon. 

ble også for mindre produksjonsserier. For å kunne 
utnytte maskinenes ofte store produksjonskapasitet 
optimalt, vil det imidlertid bli nødvendig med relativt 
stort produksjonsvolum, og i en struktur med mange 
småbedrifter vil produksjonskostnadene kunne sen-
kes ved koordinert utnyttelse av større utstyrsan-
skaffelser. 

Valg av riktig teknologi og eventuell omlegning på 
riktig tidspunkt, vil bli avgjørenrie for økonomi og 
konkurranseevne. Hybridteknikken vil i løpet åv 
perioden komme til å bli et viktiq supplement til 
konvensjonelle kretskort. Man venter at tykkfilm-
teknologien vil dominere denne utvikling. Monolit
tisk teknikk ventes å beholde sin nå værende anven-
delsesforrn. Krav til enklere vedlikehold og repara
sjon av utstyr vil kre ve modulær oppbygging på flere 
nivåer. 

Økt kompleksitet og innføring av elektronikk på 
en rekke områder der krav til driftssikkerhet er 
strenge, vil medføre at det må legges større vekt på 
kvalitetssikring og pålitelighet. Dette vil innvirke på 
både konstruksjon, produksjon og valg av teknologi. 
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1980-85: 
• Automatisk detaljkonstruksjon på basis av bibli

otek over standardprosedyrer og komponentkata-
loger. 

• Automatisk utskrivning av komplette produksjon
sunderlag. 

• Ustrakt bruk av simulering. 

• Syntese av enklere systemer. 

Utviklingen mot en oppdeling av større systemer i 
mindre funksjonsblokker både for analoge og digita
le kretser ventes å fortsette. Dette skyldes først og 
fremst ønsket om forenklet test, feilsøking og service 
for komplekse systemer. For sammenkobling av 
kretsfunksjoner til moduler er hybridteknikken spe
sielt velegnet. Systemkonstruksjon vil i stigende 
grad bli sammensetning av standardsystemer, som 
sammen vil dekke de fleste funksjoner. Det vil bli 
nødvendig med en større grad av standardisering for 
systemarkitektur. Bruk av kundespesifiserte kret
ser, både monolittiske og hybride, ventes å øke i 
perioden. 

Produksjonsprosessen for elektroniske apparater 
er ennå i liten grad automatisert til tross for at denne 
dype produksjon er arbeidskraftintensiv. Med den 
fortsatt forventede sterke lønnsutvikling i Norge, vil 
det bli helt nødvendig med rasjonalisering og auto
matisering for å klare konkurransen. Denne omstil
lingen kan medføre en investeringsøkning på fra 5 til 
8 ganger pr ansatt over 5-10 år. Omstillingsproses
sen vil få konsekvenser for kravene til minste seri-
estørrelse og dermed for strukturen i bransjen. 

Man venter at roboter og automater for montasje, 
handtering og testing, vil bli alminnelig i løpet av få 
år. Slike maskiner vil kunne være økonomisk renta-

Datateknikk 
Datamaskinen har idag fått en samfunnsmessig 

betydning som vanskelig kan males i hele sin bredde. 
I 1975 er produksjonsverdien av datamaskiner og 
tilknyttet utstyr anslått til 90 milliarder kroner i 
USA. Dette er ca 30% av USA's totale elektronikk
produksjon. For Europa ligger verdien av anlegg 
installert i 1975 på omtrent 35 milliarder kroner, 
hvorav Norge utgjør omtrent 600 mill kroner. 

Mikrodatamaskiner basert på billige halvleder mi-
kroprosessorer vil få en meget kraftig vekst og ven
tes tatt i bruk i de fleste former for enkle styrings-, 
regulerings- og overvakingssystemet Bruk av mi
kromaskiner vil også få økt anvendelse innen må-
leinstrumenter, dataterminaler og som selvstendige 
datamaskiner. Til tross for den sterke veksten på 4 
ganger i perioden 1976 til 1980, vil mikromaskiner 
bare utgjøre omtrent 1% av omsetningen innen data
bransjen i denne perioden. Mikroprosessorer og mi
krodatamaskiner vil imidlertid bli tatt i bruk for å 
forbedre eksisterande produkter på andre feiter og 
vil være nøkkelkomponenter i helt nye produkter. 
Minidatamaskinen ventes å bli den mest benyttede 
maskinstørrel se for desentralisert databehandling og 
prosesstyring. I dag benyttes ca 30% av minianleg-
gene til prosesstyring. Det er en generell tendens mot 
eliminering av middelstore anlegg til fordel for flere 
samarbeidende minidatamaskiner og mindre syste
mer forbundet med telelinjer til sentrale datalagre og 
store anlegg. 

Den totale vekstrate for konvensjonelle anvendel-
ser av datamaskiner ventes å flate av i løpet av perio
den. I tillegg til markedsmetning, vil begrensede fak-
torer være system- og datasamhørighet, program- i 



konservatisme, personellknapphet og utdannelse. 
Veksten vil sannsynligvis bli ca 10% pr år frem mot 
1980. Det er en markert markedsmetning for store 
anlegg, og mesteparten av veksten vil ligge på min
dre anlegg og terminaler. 

Den programmerbare sifferregnemaskinen ventes 
ikke å gjennomgå prinsipielle strukturforandringer i 
perioden. Integrerte kretser hasert på silisium vil 
være den viktigste komponent for digital informa
sjonsbehandling frem til 1985. Man venter imidlertid 
en sterk reduksjon av kost/ytelse-forholdet. 

Litviklingen av datalagre vil være avgjørende for 
datamaskinens videre utvikling. Man venter en ve
sentlig prisreduksjon spesielt for små og mellomsto
re lagre frem mot 1980. For terabithukommelser 
(IO12 bit) regner man ikke med vesentlige reduksjo-
ner i pris før mot slutten av perioden. 

Nye anvendelsér basert på mikroprosessoren og 
den heiintegrerte datamaskin vil imidlertid få en eks
plosiv utvikling. 

For hovedhukommelser med direkte dataadgang 
ventes en overgang til halvledere. Prisen ventes å 
synke til 0,2 øre/bit for halvledere i 1980. Man venter 
å kunne redusere syklustiden til ca 50 nanosekunder 
med et effektforbruk på fra 1 til 10 mikrowatt/bit. 

Store datalagre opp til terabit-området vil fortsatt 
være basert på magnetband til slutten av perioden. 
Datalagre basert på elektro-optiske, elektro-
akustiske og elektronstråleprinsipp vil neppe bli tatt i 
bruk før 1980-85. Slike systemer vil kunne få akses-
stiden i mikrosekundområdet, med en pris på 0,005 
øre/bit. 

For en rekke systemer har utviklingstendensen de 
siste 10 år gått mot store, generelle automater og 
anvendelsestilpasning gjennorn programmeringsar-
beider. Denne tendens vil vise overflatning for per
ioden 1975-85, fordi forholdet mellom priser på ar
beidskraft og komponenter vil favorisere desentrali
serte løsninger av teknisk art. Pre- og postprosesse
ring i små maskiner og terminaler vil bli vanlig. Den 
vanlige systemløsningen med en sentraldatamaskin 
og tilknyttede terminaler vil for en del anveldelser 
avløses av «intelligente» terminaler eller mikroma
skiner som kommuniserer i nettverk. Prisfall på 
hovedhukommelser vil medføre at disse normalt vil 
bli tatt opp til 10 ganger større. Dette muliggjør la
gring av databasen i hovedhukommelsen. 

Mikroprosessoren vil komme til å endre arkitektu
ren for flere typer av datautstyr. De store maskiner 
vil fremdeles ha sin berettigelse for spesielle anven
delsér, men perioden vil fremvise en rekke system-
iøsninger der mikroprosessoren inngår som hoved-
komponent, blant annet som sentral komponent i 
nye dataterminaler vil mikroprosessoren ha stor be-
tydning. Også for pre- og post-prosessering vil «in
telligente ' •jrminaler» få stor betydning da de i tillegg 

til en betydelig regnekapasitet, vil bli utstyrt me 
kompakte media for lagring av det som i dag karakt« 
riseres som betydelige datamengder. 
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Har De måletekniske pioblemer? 
Fra oss kan De leie utstyr og folk som kan utføre et bredt 
spekter av malinger. Be om tilbud, og vår nye katalog. 

Instrumenttjenesten 
Måleteknisk assistanse — 
utleie av instrumenter 

SENTRALINSTITUTT 
FOR INDUSTRIELL FORSKNING 
Forskningsveien 1, Oslo 3 - Tlf. 02/69 58 80 

MÅLEINSTRUMENTER 
HAMEG OSCILLOSKOP 

Opp til 40 MHZ 
Enkelt- og dobbeltstråle 
Følsomhet ned til 2 mV 
Variabel sweep delay 

Vi 
leverer også: 

LYD MALERE 

SKRIVERE 

TRANSIENT-
RECORDER 

ram. 

SYSTEM ELECTRONIC 

Multi meiere 
3'/2, 4'/i, 5'/i elfter 
Opp til 20 A AC og DC 
Frekvenstellere 
50-100-500-1000 MHz 
Batteridrift 

KVALITETSINSTRUMENTER POR INDUSTRI, FORSKNING, UNDERVISNING OG SERVICE 

|| Ing. PER PAULSEN & Co. A.s 
BokseS, 1410Kolboln-Tlf. 02/809521 



Wang 2200, et data
behandlingssystem i riktig størrelse« 

Et moderne datasystem skal være: t" 
• enkelt i bruk og igangkjøring • fleksibelt, for å kunne møte 

økende behov • rimelig • driftssikkert ' 

Stiller man disse krav kommer man ikke utenom Wang. 

Gallus Plesner Industri A/S kan tilby hardware og software innen: 
• informasjonsbehandling (ADB) • problembehandling (teknisk databehandling) 

• terminalbehandling (distribuert databehandling) • tekstbehandling 
* Våre ADB-rutiner omfatter: ' j 

• ordre/restbrdre • fakturering • lagerkontroir« reskontro • komplett regnskap -

Vi kan levere diskette-orienterte, integrerte ADB systemer fra ca. kr. 98.000,- (ekskl. toll-og 
avgifter). Prisen omfatter: Computer med skjerm og.tastatur, dobber mini-diskette, 

matriseskriver, programmer, opplæring og installasjon (2 dager) 
Be om en uforbindtlig demonstrasjon' av Wang datasystemer. 

G A L L U S P L E S N E R 
I N D U S T R I A S 

i LøFenvangen 21, Postboks 51. Økern', Oslo 5 
' Tlf. 22^9210 . . " 



Kompleks EDB-struktur i Norge 

Av direktør Per Boman 
A. S COMPUTAS 
(Datterselskap av Det norske Veritas) 

En diskusjon av EDB-strukturen I Nore 
er en meget omfattende oppgave. Den 
vil også, nesten uavhengig av hvllken 
angrepsmåte ma.n måtte velge, bli 
upresis. Dette skyldes de store vari-
asjoner som har utviklet seg både inn-
enfor anvendelsesområder, teknikker, 
verktøy (hardware og software) og or
ganisasjonsformer. 
Denne artikkelen forsøker derfor fkke 
ad statistisk vei å bevise noe. Den gir i 
stedet, fra vår synsvinkel, en oversikt 
over datamaskinanvendelsene innen 
en del av hovedsektorene i samfunnet, 
samt den tilsynelatende forskjell det er I 
de samarbeidsstrukturer som finnes 
innen de forskjellige sektorer når det 
gjelder anvendelsen av EDB-
ressursene. De hovedsektorer vi har 
konsentrert oss om er bank og forsi
kring, den offentlige sektor, samt 
handel- og industri-sektoren. 

Bank- og forsikringssektoren 

Ban/tene var blant de første brukere av EDB til 
administrative rutiner. Databehandling, manuell el
ler maskinell, utgjør hovedarbeidselementet i en 
bank. I banksammenheng er tidsfaktoren, kravet til 
rask oppdatering, meget vesentlig. Til tross for data-
behandlingens sentrale stilling i banksektoren, og at 
utnyttelse av EDB således burde være et meget ve
sentlig element i konkurransen bankene imellom, 
finner man innen denne sektor et utstrakt EDB-
samarbeid. 

Dette samarbeidet foregår i forskjellige former. 
IDA og Fellesdata med sine store IBM-anlegg fore-
står såvel drift og systemutvikling for sine bruker-
banker. Here andre banker får sin databehandling 
utført på felles datasentraler. Bankene er ofte 
hovedaksjonærer i datasentralen, som også betjener 
øvrig næringsliv i et distrikt. Eksempler på slike 
sentraler med store anlegg er Nordlandsdata, Trom
sø datasentral og Trønderdata. Datasentraler som 
kjører bank har et utstrakt samarbeid om systemut
vikling. Av slike samarbeidsgrupper kan Dataringen 
og Samdata nevnes. Bare et lite antall banker kjører 
på eget EDB-anlegg, av større banker bare Andre
sens Bank. ^ . 



DATALOGGER MED 
FULL KONTROLL 

Fordi: Det hele styres av computeren CANON SX-320, som har innebygget 14 cm termisk skriver, 
datakassett og tastebord. Med et slikt utgangspunkt gir systemet alle muliheter både når 
det gjelder programstyrt logging og intelligent databearbeidelse. (Statistisk, kurvetilpasning, 
sortering o.l.) 

Og: Systemet gir mulighet for programstyrt lesing av opp til 5 BCD-givere å 33 bit (+ handshake). 
Systemets interne clock-modul gir mulighet for separat samplingstid for hver kanal. 

Og fordi: Systemet har tre outputs å 8 bits slik at det kan utføre styring, kontroll etc. bl.a. av vår analoge 
multiplekser, totalt opp til 500 analoge kanaler. 

Tilkoplinger: Vekter, frekvenstellere, spektrofotometre, generelle digitalinstrumenter, hullbåndpunch/ 
reader, magnetbåndstasjoner, floppydisker, plottere, skrivere, generelle V24, RS232C, o.a. 

Eks. pakke: Computer SX-320, Controller m/clock SX-385-N, 48 kanals analog multiplekser SX-387-N, 
5 BCD-innganger, tilgjengelige kontroll/styre-signaler (ev. alarmer), basic kjoreprogram 
med full opplæring. 

Pris: FRA 42.000,- + MVA. 

Leveringstid: Maks. 10uker. 

D Jeg ønsker mer informasjon om Canon overvåkningssystem. 

• Jeg ønsker mer informasjon om Canon bordcomputere. 

Navn: 

stiing M. NISSEN-LIE AS 
_. Husat tor Kontormaskinar: 
r i r m a : Ammerudveien 20, Postboks 133 Kaldbakken, Osto 9. TII.: (02)25 77 50. 

Avdelingar: 
Ctpri. Møhlenpris Hovedgård, 5000 Bergen. Tlf. (05) 21 31 46 - 23 37 25 

Nytorvet 10,4000 Stavanger. Tit.: (045) 25 514 - 29 782 
Reidulvs gt. 1.7000 Trondheim. Tit.: (075) 28 860 - 28880 

Tlf.: 
JUB 78 

E 



I MorgMStten» £ Co. A/S Konghellegt. 3-5. Postboks 
6688, Rodeløkka, Oslo 5. 

I Vlønskertilbud/opplysningerom: 
• apnmrø« OALFAMHffinSKETCRMMALER 

•MONTFOHER aoioiTALjBEnNasBono 
• D«rTMi;a<M»T«WONEII-D»KER OMODamuiTlPLKER 

• QOMFBKETOIMNALEn • 

J Nam: Telefon: 

• Firma: 

• Adresse: 
, STEDET FOR ELEKTRONISKE INSTRUMENTER OG KOMPONENTER TIL INDUSTRI OG FORSKNING 



You shouldn't have to buy 
25 terminals just to get 

a good price on one« 

Smarter Terminals. 
Smarter Buys. 

A* MtJEUm BAKKE TEKNISKE AQENTURER 
Box 143 — 2011 STRØMMEN 
Telefon (02) 71 18 72 - 71 53 50 
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Bankapplikasjoner er generelt sett avanserte. 
Kassererterminaler og terminaler for saksbehand
ling er blitt vanlig, og de store bankdatasentraler har 
etablert egne datanett. IBM spiller en dominerende 
rolle på bankmarkedet og Honeywell Bull er også 
godt representert. De øvrige leverandører spiller li
ten rolle. 

Forsikring 

Også forsikringsselskapene var blant de første 
EDB-brukerne her i landet. Selskapene etablerte 
imidlertid tidlig, i motsetning til bankene, et mønster 
med én maskin i hvert selskap. Dette var tildels store 
anlegg. Hvert enkelt selskap foresto sin egen 
systemutvikling. 

Det er i de senere år også innen forsikring frem-
kommet noe samarbeid, eksempelvis representert 
ved Datadrift, som betjener flere selskaper. Men 
hovedtendensen er fortsatt én stormaskin til hvert 
selskap. Hvert selskap opprettholder egne tildels 
store avdelinger for systemutvikling. Seiv om det 
finnes unntak, kan man generelt sett si at forsikrings-
selskapenes rutiner er mindre avanserte enn de man 
finner i banksammenheng. En faktor i denne sam-
menheng kan være at tidsfaktoren i deres tjeneste-
spekter ikke er så vesentlig. 

Av maskinleverandørene synes IBM å være helt 
enerådende innen forsikringssektoren. 

Offentlig sektor 
Kommunalforvaltningen 

Det er i landet i dag etablert 7 såkalte interkommu
nale datasentraler. Dette er driftssentraler med sy
stemutviklingskompetanse. På systemutviklingssi-
den har sentralene også et samarbeid seg imellom, 
koordinert gjennom et sentralt felleskontor, En rek
ke av landets kommuner får sin databehandling ut
ført i disse interkommunale datasentralene. 

Et mindre antall kommuner kjører på egne EDB-
anlegg, deriblant Oslo, som med varierende hell har 
prøvd å etablere egen EDB-drift basert på storan
legg. De fleste øvrige kommuner som kjører på eget 
anlegg harsatset på «office» eller «minidatamaski
ner. I den senere tid har det imidlertid, i pakt med 
den generelle utvikling, vært en tendens mot en øk-
ning i kommunene mot bruk av egne små-anlegg, 
tildels i kombinasjon med bruk av de interkommuna
le datasentraler. 

I de interkommunale datasentraler har IBM vært 
helt dominerende som maskinleverandør. Alle de 
interkommunale datasentraler har IBM-anlegg, og 
Oslo kommune har også valgt IBM som leverandør. 

Når det gjelder de kommuner som har valgt egne 
små-anlegg, ser man i øyeblikket en større spred-
ning. Her er også norske leverandører med, spesielt 
Norsk Data A/s i samarbeid med Computas som sy-
stemhus. 

Statiforvaltnlngen 
Statens driftssentral, som ble etablert tidlig i 70-

årene, har utviklet seg til å bli en av landets største 
og betjener driftsmessig en rekke av statsforvalt-
ningens etater. Til tross for at organisasjonen er rela
tivt ny, har den klart å etablere en driftsmessig og 
faglig god standard. 

En rekke statsinstitusjoner/statsbedrifter har 
imidlertid også egne EDB-anlegg. Av disse kan nev-
nes Skattedirektøren, Rikstrygdeverket, NSB, 
NRK, Postverket og Televerket. Mange av disse 
institusjonene har vært tidlig i gang med EDB, men 
generelt sett kan man ikke si at anvendelsene er 
avanserte sammenlignet med den private sektor. 
Dette gjelder også Postverket og Postsparebanken. 

Det er imidlertid helt klart at behovet for en mer 
avansert anvendelse av EDB innen forvaltningens 
forskjelligartede oppgåver er enormt. Dette behov 
synes også å være erkjent innen en del av forvalt
ningens etater. Innen NSB, er det til eksempel nå 
etablert et eget datanett, og det utvikles for tiden et 
direkte tilknytte! (online)-sy»tem for godstransport-
ledelse til dette. I Postgirokontoret utvikles det for 
tiden et eget online-postgirosystem, på linje med 
bankenes systemer. 

Andre områder innen den offentlige sektor hvor 
behovet er klart, men hvor utbyggingen ennå ikke er 
kommet i gang, finner vi f.eks. innen trygdesekto
ren, sykehussektoren og fylkesforvaltningen. 

IBM's stilling er ikke så dominerende innen stats-
forvaltningen som på markedet forøvrig. Staten har i 
relativt stor grad sluppet til de andre større utenland-
ske maskinleverandører. 

I de senere år har også norske leverandører hevdet 
seg i konkurransen. Dette har skjedd ved den kvali
tet og kreativitet som norske leverandører har kun-
net legge for dagen. Det har også skjedd ved at man 
industripolitisk har hatt vilje til å legge forholdene til 
rette foren videreutbygging av den norske dataindu
stri, en politikk som vil være en helt nødvendig be-
tingelse for denne industrien. Eksempler på norsk 
dataindustri i forvaltningen finner vi både i NSB's og 
Postverkets prosjekter, som begge er bygget på tys 
Norsk Data's produkter i samarbeid med Computas 
som systemhus. 

Handel og industri-sektoren 

I denne sektor, som i seg seiv er lite homogen, er 
det vanskeligere å finne fellestrekk. Her finnes alle 
varianter og angrepsmåter. Enkelte forhold kan 
imidlertid trekkes frem. 

Mindre og mellomstore bedrifter 

Tilbudet til de mindre og mellomstore bedrifter er 
omfattende og uoversiktlig. Datasentralene mar-
kedsfører både maskintid og standardsystemer som 
eksempelvis standard regnskap og faktureringsap- ^ -



IBM, datamaskiiter 
og utdannelse 

Dagens datamaskiner kan 
på meget kort tid bearbeide 
enorme informasjonsmengder -
og de er blitt et godt hjelpemid
del i behandlingen av stadig mer 
kompliserte spørsmål innen 
økologi, økonomi og forvalt
ning. 

IBM ser det som en av sine 
hovedoppgaver å hjelpe flest 
mulig ti! å kunne ta i bruk det 
verktøy som datamaskinen er. 
Vi mener at en innsats innen 
utdannelses-sektoren gjør det 
lettere å mestre de teknologiske 
endringer våre produkter er med 
på å skape. 

Mer enn 100.000 kvinner og 
menn deltar årlig på kurser som 
tilbys av IBM i Europa. I Norge 
går nærmere tre tusen av våre 
kunders medarbeidere hvert år 
på IBM-kurs. Forskjellige slags 
fagfolk i dataavdelingene lærer 
hvordan de skal instruere og 
bruke datamaskinene. Ledere fra 
de fleste grener av næringsliv og 
forvaltning lærer om nye an-

vendelser og utveksler nyttige 
erfaringer med andre databru-
kere. Også våre egne ansatte 
gjennomgår hyppige kurs for 
stadig å utvide sine kunnskaper 
og styrke sin kompetanse. 

Vedvarende opplæring er 
nødvendig hvis man skal utnytte 
datamaskinens muligheter. Og 
mulighetene øker stadig. Derfor 
er det nødvendig at de som ar
beider med datamaskiner alltid 
er på høyde med den teknolo
giske utviklingen. 

Vi i IBM vil være med på å 
møte utfordringer som kommer. 
Det kan vi best gjøre ved å ar
beide med dem allerede i dag. 
Våre undervisningstilbud hjelper 
kvinner og menn til hele riden 
å være rustet for oppgåvene som 
venter. 



DATAKRAFT 

, . .- -r-rr-mg 

et tilbud om samarbeid 
-til deg som ser arbeidsdeling 

mellom eksterne storanlegg og_ 
lokale løsninger som veien å gå. 

- til deg som ser styrke i et 
samarbeide med en ressursrik 
servicebedrift i norsk datamiljø. - ELEKTRONISK DATABEHANDLING 

- til deg som er opptatt av økte 
anvendelsesmuligheter for 
databehandling i din bedrift. 

- til deg som har høye krav om et 
sikkert driftsmønster og back up. 

- til deg som ønsker kontakt med 
erfarne, kunnskapsrike og 
idéskapende edb-folk. 

DATAKRAFT - BRANSJESYSTEMER -STANDARDLØSNINGER -SYSTEMUTVIKLING 
A/S EDB-Elektronisk Databehandling 

Ulvenveien 88, Økern - Oslo 5 - Telefon (02) 679390. 
Krambugt. 3 - Trondheim - Telefon (075) 23202. 
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Markedets ledende bærbare dataterminal 
med innebygget «MODEM» 

SILENT *745 kan, med en vekt på under 6 kg, uten vanskelighet transporteres hvor som helst. 
På grunn av innebygget akustisk kobler, som erstatter det tradisjonelle modem, trenger man bare 
en telefon for & komme i kontakt med sine EDB-registre. Denne dataterminalen skaper dermed nye 
muligheter og bruksområder innenfor: 

• Interne bankrutiner 
• Undervisning 
• Konsulentvirksomhet 
• Lageroppdatering 
• Programmering 
• Beslutnings-modeller og andre standardmodeller som kan markeds-

føres av timesharing byråene. 

Miljøvennlig — lydløs skriving — robust og driftssikker — microprosessorstyrte funksjoner. 

Standard utstyr: 
Norsk alfabet — integrert 10-tastatur — buffer som hindrer forsinkelser ved linjeskift. 

Ekstrautstyr: 
APL-tastatur — Full ASCIItastatur — DC current loop interface — EIA RS 232 C interface — answer 
back memory — tilkobling av kasettstasjon. 

Foruten dataterminaler fra TEXAS INSTRUMENTS leveres også microprosessorstyrte dataskjermer 
fra HAZELTINE CORPORATION og skrivende terminaler fra DIGITAL EQUIPMENT. 

Terminalen kan kommunisere med Computer« fra: 
Burroughs, CDC, Digital Equipment, Data General, Honeywell-Bull, Hewlett-Packard, IBM (enkelte 
modeller), Kongsberg Våpenfabrikk, Computer Automation, (Alpha/LSI), Norsk Data, Modcomp, 
Datapoint, RC, Saab-Univac, Prime m. fl. 

SALG OG SERVICE OVER HELE LANDET 

£ 

ADB-AVDELINGEN 
Brenneriveien 11, Oslo 1, Tlf. (02) 11 12 50 

") Trade mark of Texas Insli 



plikasjoner. Tilsvarende markedsfører datamaskin-
leverandørene sine «general-purpose»-maskiner og 
«office»-datamaskiner med lignende standard pro
grampakker. Konkurransen på dette markedet er 
hard. Disse brukergrupper har, til tross for begren-
sede ressurser, i relativt stor grad tatt i bruk tildels 
avanserte rutiner, ofte med bruk av dataterminaler. 
Det er større HkeveKt mellom IBM og de mindre 
leverandører på dette markedet. 

Storindustrien 

Et bemerkelsesverdig trekk ved de større indu
stribedrifter i landet er at de bare i liten utstrekning 
har satset på egne anlegg. Bruk av driftsfellesskap 
med stormaskiner spiller en betydelig rolle. Eksem
pelvis kan driftsselskapene Teamco og Fjerndata 
neves. Disse forestår leveranse av datakraft på 
stormaskiner til ca. 15 av de større norske industri
bedrifter. Flere av disse selskapene hadde før opp-
rettelsen av driftsselskapet egne EDB-anlegg. 

Denne utvikling skyldes flere forhold, hvor vel 
begrepet «economy of size» erdet som slår sterkest 
igjennom. Utgangspunktet for opprettelsen av 
Fjerndata var at man mente å kunne påvise en bety
delig økonomisk fordel for den enkelte bedrift ved å 
gå inn i et driftsfellesskap på de virkelig store maski
ner, kontra hver for seg å drive egne mellomstore 
anlegg. Etter 4 års drift i Fjerndata er disse påstander 
etterprøvet innen medlemsbedriftene. Etterprø-
vingen viser en betydelig økonomisk fordel, an-
skueliggjort ved figur 1. Disse kurver trekker frem de 
samlede kostnader for Fjerndata's medlemsbedrifter 
inklusive terminaler, telekostnader etc, i forhold til 
kostnadene ved summen av nødvendig datakraft ved 
anlegg i den enkelte medlemsbedrift. 

Seiv med et markert samarbeid på driftssiden inn
en storindustribedriftene, har ikke det samme felles-

Fig. 1. Kostnader for egneanlegg (IBM)sammenlignet med drift 
mot Fjerndata (akkumulert) 
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skapet på systemutviklingssiden manifestert seg til 
nå. Det er også, fra vår synsvinkel, vanskelig å påvi
se, med den systemutvikling som har vært, at de 
større industriselskapene i dag er kommet særlig 
langt når det gjelder å ta i bruk de mer avanserte 
løsninger. 

Som maskinleverandør har også i storindustrien 
IBM en dominerende stilling. Ved siden av IBM 
synes UNIVAC å markere seg sterkest. Etterhvert 
som utviklingen mot mer distribuerte løsninger for-
sterker seg, må man forvente en noe sterkere spred-
ning av leverandørsider!, hvor også norske leveran
dører i større grad får innpass på dette markedet. 

Driftssamarbeid 
Bakgrunnen for det driftssamarbeid som er eta

blert er rent økonomisk. Pris pr. kapasitetsenhet blir 
mindre desto større anlegget er, en sammenheng 
som har vært så markert at et pristillegg på ca. 50% 
kan resultere i en flerdobling av maskinanleggenes 
kapasitet. 

Hvorfor samarbeider så enkelte grupper bedre enn 
andre? Vi ser til eks. at banksektoren samarbeider, 
mens samarbeidet innen forsikringssektoren er lite 
utbygget. Kanskje er ikke forsikringssektoren med 
sitt beskyttede marked så kostnadsbevisst som an
dre grupper, eller kanskje henger strukturen i forsi
kring sammen med at selskapene tidlig ble storbru-
kere av EDB, og at man derved bandt opp en utvi
kling det har vært vanskelig å snu. 

Driftsfellesskapene i storindustrien er klart eta
blert for å redusere kostnadsnivået. Disse grupper er 
konkurranseutsatte og rasjonalisering er påkrevet. 
Man ser imidlertid innen EDB-drift, som represente
rer et betydelig kostnadsvolum, et område som ikke 
påvirker det innbyrdes konkurranseforhold mellom 
de bedrifter som samarbeider. Klimaet synes derfor 
å være tilpasset samarbeidstanken innenfor bedrift-
senheter som kanskje ikke tradisjonelt har utmerket 
seg i samarbeidsretningen. 

Er det så bare fordeler ved.driftssamarbeidet, og 
vil dette bestå i sin nå værende form? Flere faktorer 
påvirker utviklingen. En viktig faktorerden generel
le løpende prisreduksjon som finner sted for maskin-^-
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utstyr, i form av kapasiteten pr. krone investe
ring pker, samtidig som personellkostnadene knyttet 
til anvendelse av investeringen øker. 

Grunnlaget for det tradisjonelle driftssamarbeidet, 
som har vært «economy of size», kan derfor gradvis 
avta. Driftssamarbeidet må derfor regne med etter-
hvert å endre sitt samarbeidsgrunnlag for fortsatt å 
kunne bestå. 

En annen faktor som påvirker utviklingen er den 
tendens til desentralisering av EDB-kraft til enkel-
tenheter eller til enkeltapplikasjoner som er etablert 
på basis av mini- og mikro-datamaskiner. Denne ut
vikling er nettopp basert på, og trekker fordel av, 
forholdet mellom kostnadsutviklingen på 
maskinutstyr-siden og på systemutviklings-siden. 
Seiv om dette er maskiner som i utgangspunktet 
både kan være tyngre å programmere, og d-;ftsmes-
sig mindre automatiserte en stor-anleggene, vil man 
kunne legge opp til et system med flere pro<iusering-
senheter, og derved færre applikasjoner pr. produse-
ringsenhet. Applikasjonenes integritet og komplek
sitet vil kunne minskes, og kostnadene ved syste
mutvikling totalt sett reduseres. Stordrift vil alltid 
være vanskeligere å administrere enn drift av mindre 
enheter, men stordrift burde allikevel også organisa
sjonsmessig bli mer rasjonell enn mindre drift. Trolig 
truer ikke de forskjellige faktorer nevnt over stor-
driften på kort sikt. Man må imidlertid anta at delta-
kerne i driftsfellei.skapene i større grad i tiden frem-
over vil etablere særløsninger for enkeltapplikasjo
ner. 

Systemutvikling 
Utvikling av EDB-rutiner er kostbart, og i motset

ning til for hardware er systemutviklingskostnadene 
sterkt stigende. Særlig er dette tilfelle i Norge med 
høye arbeidskostnader. Denne utvikling kan møtes 
dels med mer utstrakt samarbeid og dels med forbe
aring av teknikkene for systemutvikling. 

For systemutvikling i sin helhet finner man imid
lertid at samarbeid er lite utbredt i landet, og mindre 
enn hva som gjelder driftssamarbeid. Også her synes 
baukene å ha kommet lengst, mens forsikring, til 
tross for stor likhet selskapene imellom, ikke har 
trukket fordel av denne mulighet. 

Innen den offentlige sektor er heller ikke de mulig-
heter som ligger for rasjonalisering og besparelse i en 
mer felles systemutvikling utnyttet. Visse tiltak har 
man imidlertid sett i det arbeidet som deler av Rasjo
naliseringsdirektoratet utfører og i Kommunedata. 
Men også her, som i de store industri-selskapene, vil 
mulighetene for et rasjonelt samarbeid være begren-
set av mangei på ensartethet av problemstillingene 
innen de enkelte etater/bedrifter. Denne mangel kan 
imidlertid klart minskes ved en større grad av fleksi
bilitet i synet på den enkelte bedrifts problemstilling. 
Problemstillingene kan antagelig, og vil etterhvert 
måtte tilpasses slik at man kan trekke fordel av de 

klare gevinstmuligheter som ligger i et systemutvi-
klingssamarbeid. 

De små og mellomstore industri- og handelsbedrif
ter benytter i stor grad standard applikasjoner. Disse 
har derved klart å redusere systemutviklingskostna
dene med rutiner utviklet av maskinleverandører el
ler datasentralen 

Forbedring av teknikkene for systemutvikling er 
også med på å dempe kostnadsveksten for systemut
vikling. Dette skjer i dag ved forbedring av ar
beidsmetodikken (kodelesing m.m.), forbedring av 
programvare hjelpemidlene for systemutvikling og 
ved i større grad å benytte maskinutstyr (terminaler) 
i programutviklingen. 

I en slik utvikling som fordre r økt kunnskapsnivå 
og spesialisering, har klart systemhusene, som sat-
ser på å utvikle spesialister i systemutvikling og pro
grammering, fått en økende betydning og innflytel se. 
Ikke minst har vi i Computas merket dette, med en 
klart voksende arbeidsmengde fra alle sektorer av 
næringsliv og forvaltning. 

Parallelt med denne utvikling vil de fremtidige sy
stemer med økt kompleksitet og krav til brukervenn-
lighet, sette stadig større krav til EDB-brukemes 
systemanalytikere, og til deltakelse fra brukergrup
per i systemutformingen. Dette er en positiv utvi
kling som bl.a. tvinges frem gjennom lovgivningen 
ved den nye arbeidsmiljøloven, og gjennom forskjel
lige avtaler i næringslivet, hvor i dag dataavtalen 
mellom LO og NAF er den mest fremtredende. 

Oppsummering 
EDB-struktur Norge er en håpløs oppgave å be-

svare. Det spørsmål man stiller seger selvfølgelig om 
det er noen bestemt struktur, og tilsynelatende erdet 
vanskelig å se den. Vi har arbeidet ut fra sektoren av 
brukere, og spesielt sett på samarbeidsstrukturene 
som er markante innenfor enkelte sektorer, spesielt 
på området drift. Denne struktur vil komme til å 
endre karakter fremover, spesielt på grunn av den 
datamaskin-teknologiske utvikling som går mot små 
enheter med meget høy prosesseringskapasitet. Og
så endringer i tilbudet på telekommunikasjonssiden 
vil bidra til å endre strukturen innen driftssamarbeid. 

Samarbeidsstrukturene innen systemutvikling er 
ikke så markante. Imidlertid antas det her at man 
etter hvert vil se en sterkere grad av forskjellige 
samarbeidsformer, spesielt på grunn av den sterke 
økning i utviklingskostnader som både skyldes det 
høye kostnadsnivået i landet og en økning i kom
pleksiteten i de systemer som utvikles. Systemhuse-
nes rolle vil i denne forbindelse bli styrket. 

Et annet forhold i Norge som man må forvente vil 
ha en klar innvirkning på utviklingen, er de rettighe-
ter i systemutviklingen som er lagt hos bruker og 
mihø gjennom den nye arbeidsmiljøloven, og gjen
nom andre spesielle avtaler mellom partene i ar
beidslivet. Dette er forhold som vil virke begrensen-
de i positiv retning. • 



TENK DEG INN 180-TALLETS KONTOR. 
DET HAR V I I FACIT ALLEREDE GJORT! 

Slik ser den virkelighet ut som 
du og vi i Facit må regne med 
på 80-tallet! Bedre tilpasning 
til menneskelige krav, enk-
lere vedlikehold, renere og 
mer funksjonell form, bedre 

arbeidsmiljø, 

mer avansert elektronikk og 
automatikk. Kvalitet som vir-
kelig tåler stor påkjenning -
med et minimum av service. 
Krav om enda bedre rasjona

lisering. Og vi i FACIT er 
klare til å ta utfordringen. 

FACIT KOLLAFLEX-TOTALLØSNING FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. 
Overgangen til fleksibel arbeidstid kan gjøre s på den 

konvensjonelle milten med stcmplingsur, eller ved tilpasning 
av naværende systemer. 

J-'ACIT KOLLAFLHX derimot, representerer en ny 
teknikk for tidregislrering-en totalløsning som gjør det 
letlere for alle ledd innen bedriftcn/kontorct. 
• Personalet far direkte beskjed om sin fleksisaldo ved inn-

og utpassering. 
• Personalkontoret lår cl system som tar seg av alle ut-og 

innpasse ringer automatisk. 
• Lonnsavdelingcn lår sine lønnsberegningcr forcnklct. 
• licdriftsledclsen blir avlastct med arbcidskrevende, 

ulønnsomme rutiner. Tidregistrcringen ved inn- og 
utpassering skjer med et vanlig ID-korl med optisk lesbar 
kode. 

lACITKOLLAFLliX 6050 (Senior) er en totalløsning for 
større kontorer og bedrifter. 
I-ACIT KOLLAILÜX 6060(Junior) er tilpasset smä og 
mellomstore kontorer og bedrifter samt slorbedriflens 
eksterne kontorer. 
FACIT KOLL.AI LLX sikkcrhctssystcm er en utsøkt losning 
foråpning av dører og passeringskonlroll. 

Kontakt oss eller send inn kupongen! 

HI 
EN BEDRIFT I ELECTROLUX-KONSERNET 

Facit AS, Fr. Nansens plass 7, Oslo 1. Tlf". (02) 41 8240. 

JA TAKK, JEG VIL GJERNE HA 
NÆRMERE INFORMASJON OM 
FACIT KOLLAFLEX: 
Navn: 
Firma: 
Adresse:. 
Postnr.:— 
Poststed: 
Tlf.: 



Informasjonstenestene 
i fremtiden 
Av overingeniør Dag Haveråen, 
A.S. COMPUTAS 
(Datterselskap av Det norske Veritas) 

Store databanker vil Innen få år ha over
tatt mye av informasjons- og dokumen-
tasjonstjenesten både i vårt land og i 
verden ellers. Norge er et lite land i den
ne sammenhengen og vi produserer ba
re en liten del av den viten som trengs Ul 
forskning og produksjon. Det mest hen
siktsmessige er derfor at Norge ikke 
bygger opp sine egne store databaser, 
men bidrar gjennom et internasjonalt 
samarbeid. Dette går frem av en rapport 
som er utarbeidet at et utvalg under 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelig 
Forsknlngsråd. 

En kort situasjonsrapport f ra 1985 
I 1985 er det vanlig at manuelle rutiner for infor

masjonshandtering er erstattet av rutiner som er ba
sert på utstrakt bruk av elektronisk tekst- og databe

handling. Automatiserte systemer svarer for om
trent en fjerdedel av all informasjonstransport. Tele-
fontjenestene har begynt å ta i bruk samme teknikk 
og teknologi som benyttes i det nå vel utprøvde 
nordiske datanett. Gjennom dette er det også mulig å 
nå dataabonnenter verden over. Tradisjonell data
behandling og teksthåndtering i videste forstand ut
føres fra det samme lokale terminalutstyret og be-
traktes funksjonsmessig som ett brukerområde. 

Forskeren, markedsføreren, læreren, industrian-
satte etc, la oss kalle henne eller ham Ola i den 
videre beskrivelsen. Ola har enten sin egen datater
minal, adgang til avdelingens eller institusjonens 
terminalutstyr, eller søker i sitt arbeid med en spesi
ell oppgave til vitensenterenes terminalutstyr for en 
periode. Hensiktsmessig terminalutstyr finnes også i 
enkelte hjem. 

Ola har vært på etterutdanningskurs for å lære 
hvordan han arbeider rasjonelt ved terminalen. I 
1985 er slik opplæring obligatorisk ved en rekke sko
ler, høyskoler og universiteter. 

Ola bruker terminalen for å produsere, viderefor-
midle og motta/hente informasjon. i} 

Slik er arbeidssituasjonen i dag tor mange. 
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Taktisk talt all dataoverføring lider av en lite effektiv 
itnyttelse av linjene, ofte under 5 0 % . Codex 6 0 0 0 In
d i g e n t Network Processors (INP) forbedrer u rn ytte Ise s-
iraden radikalt — 2-4 ganger i forhold til en TDM. 
:odex 6 0 0 0 fra R-DATA er et modul ært " turn key "-sy s-
em. Bygger på avansert LSI — og mikrodata teknologi. 

^odex 6 0 0 0 har tre grunnleggende funksjoner. 
1) Tidsmultipleksmg 
2) Lm|e- og dalakonsentrering 
3} "Bit pr. tegn" - kompnmermg 

;odex 6 0 0 0 byäger dessuten på visse fundamentale 
unksjonsegerisfcäper. 
'Styring av kommunikasjonsnettet 
Codex 6000kan mngå i kommunikas|onsnett av forskjellig kom-
plexitet. Skulle det oppstå brudd på linjen kan trafikken rnallom 
nettets knutepunkt omdingeres. 

'Automatisk kantroll og overvåkning. 
Gjennom utnyttelsen av en meget effektiv ARQ-prosedyre, blir 
alle de dala som er overført garantert feilfrie. 

~odex 6000 INP mneholder kontrollrufiner som måler feilfrekven-
er, belastning av systemet, utnyttelse av hukommelse, tegnkom-
jnmenngsefektivitet, utnyttelsesgrad av linjene og trafikktetthet. 
.tatistikk- oi^ overvåkningsrutinen rapporterer når bestemte gren-
everdier oppnås, f.eks. ved linjefeil. 
"Fullstendig transparent mot data- og terminalsystem. 
Alle funksionene i Codex 6000 kon utnyttes uten modifisering av 
maskin- og programvare. 

*Det vanlige datanettet. 
Codex 6000 kan arbeide via "Digital Data Service Interface" mot 
kommunikasjonsnettet. Uten endnnger vil det derfor kunne inngå 
i det nye datanetter som Televerket introduserer i løpet av noen få 
år. (R-DATA er idag hovedleverandør av 9.600 modem til Tele
verket.) 

*Modularitet. 
Codex 6000 leveres i tre grunnmodeller. Hver modell kan bygges 
ut i takt med aktuelle behov. 

Det er meget vi hos R-Data kan forteile om Codex 6000 INP. Ikke 
bare om teknikk og klare bruksmessige fordeler - men også om ve
sentlige økonomiske besparelser. 

Ring oss - eljer send inn kupongen så får du vite mer. 

R-bATAA/S 
Codex 6000 INP øker linjekapasiteten radikalt ved data-overfør-
ing. Det vil jeg vite mer om! 

GLADENGVEIEN 3A 
OSLO 6 
(02)67 45 90 

Navn_ 

Firmcu, 

Adresse-

Post nr._ 

Tlf 

_P.sted_ 



Trykk oa knappen -
og du nar full oversikt 

Silent 770. 
Intelligent terminal. 

Na kan du legge alt papir
arbeidet pa hylla Med Texas 
Dataterminal kan du oppnå en 
forenkl ing av de daglige rutiner 
og du er kvitt alle problemer 
med omfa t tende papirarbeid 
Det er ikke lenger nodvendig 
,1 sende datamateriel l i posten 
eller pa telex til datasentralen 
for koding og punching: 

Fleksibelt, business orientert 
hoynivasprak. bestaende av lo 
deler 

Forms - krever minimal pro-
grammeringserfar ing. da bru-
keren blir vei ledet i arbeidet av 
meny konsepter 

TPL PROSEDYRER - blokk 
strukturert programmerings
språk, t i l rner kompleks data
registrering og loka! prosseser 
ing 

Operativsystemet, som ligger i 
et uslettel ig minne, styrer f lere 
programmer samtidig. 

Kommunikasjon til vertsdata-
maskiner. via enten TTY pro
sedyre eller 3780 emulator 

Silent skriver, med 30 cps 
hastighet, innebygget 

MC 610 HURTIGPRINTER 
• mtcropmsessor kontrollert 
• 150 cps hastighet • 132 
karakterers sknvebredde • 5 
kopier • alternative mterfncer 
• ingen «cnrnqe t a p e - « V F C « 
«compressed pr in t " 

TEXAS I N S T R U M E N T S 
SALG OG SERVICE Importør: 

Texas Instruments Norway A/S 
Ryer mv ingen 15 
Oslo 6 
Tlf. (02)6894 85 

Distributor: 
Alf G. Johnsen A/S 
Brenneriveien 11 
Oslo! 

Tlf. (02)1112 50 
S t v g . 0 4 5 - 2 2 300 
Bergen: 05 - 2119 71 
Tr heim: 0 7 5 - 6 6 022 



1 søken etter informasjon kan målet være mer eller 
mindre klart. Ola kan ha behov for: 
Svar på konkrete spørsmål. Sammendrag eller om-
fattende referanselister. «Leter etter noe. men vet 
ikke riktig hva». Opplæring på et nytt fagområde 
Sammenstillinger for hypoteseprøving og forsk-
ningsplanlegging. Hjelp til å ta beslutninger. 

Databasen henviser til litteratur 
Store referatorganer som f.eks. Chemical Ab

stract Engineering Index foreligger utelukkende i 
EDB-versjonen. De norske vitensentra sørger for at 
flest mulig av referatorganene er tilgjengelige gjen
nom deres internasjonale datakoblingsenhet. 

Man har ikke funnet det hensiktsmessig å bygge 
op^ store internasjonale bibliografiske databaser i 
Norge. Gjennom internasjonalt samarbeid bidrar 
man imidlertid med data til slike. Deltagelsen omfat
te r også utarbeidelse av nordiske eller norske data-
banker på forskjellige fagområder. For de basene 
som benyttes mest, er det nødvendig med kopier i 
forskjellige geografiske områder. 

Samarbeidet i de internasjonale organer gir såle-
des de nødvendige stordriftsfordeler. Fra de større 
sentra kan Ola få oversendt artikler han ønsker di
rekte. Han har også muligbet for å sende melding 
direkte til det norske informasjonsnettet som enten 
har kopier direkte tilgjengelig, eller skaffer ønsket 
litteratur i løpet av et par dager. 

Faktadatabaser gir svar på konkrete 
spørsmål 

Langt öftere enn Ola ønsker adgang til generell 
eller spesiell faglig litteratur, vil han ha svar på kon
krete spørsmål. Faktadatabaser er ennå ikke bygget 
ut i noe særlig omfang. Det finnes en del spesialiserte 
baser innen forskjellige emneområder som universi
tetet og statlige organer har utarbeidet. Norske stan
darder og noe forvaltningsinformasjon kan også nås i 
faktadatabaser. 

Databehandlingstjenester 
Handtering av tekst og enkle beregninger utføres 

lokalt på terminalen. Flere store datasentraler er 
greit tilgjengelig om Ola ønsker å utføre mer kompli
serte beregninger eller sammenstillingav sine grunn
lagsdata. 

Den teknologiske utvikling har nådd meget lenger 
enn hva som er praktisk mulig å nyttiggjøre i såvel 
nasjonalt som internasjonalt samarbeid. Det gjelder 
både land imellom, men også for utstyrsprodusenter, 
tjenestetilbydere o.l. Standardisering på alle nivåer 
er ikke kommet tilstrekkelig langt, og det er oppstått 
flere skoler med forskjellig oppfatning av hvordan 
floke ne skal løses. 

Automatisering nødvendig 
Internasjonalt anerkjente vitenskapsmenn fortel-

ler at de ofte benytter omtrent en tredjedel av sin 
arbeidstid og arbeidskraft til å følge med i hva som 
skjer på deres spesielle område. Allerede i dag er det 
innen de fleste tradisjonelle vitenskaper ikke mulig å 
gjøre seg kjent med alt som er publisert, seiv om man 
tar for seg et meget avgrenset emne. Det kan til og 
med være umulig å skaffe oversikt over hva som er 
publisert. 

ldeer som kan fremkomme ved bearbeiding av 
kjent kunnskap, oppstår, brukes og foreldes med 
stadig større hastighet. Ressurser ut over kunnskap 
som skal til for å gjennomføre, utprøve eller virkelig-
gjøre en ide, blir også stadig lettere tilgjengelig. Fra å 
være opptatt av statiske situasjoner og modeller, er 
vi i dag langt mer interessert i de prosessene som 
bringer oss videre i vårt arbeid. Omløpstid og for-
brukshastighet umuliggjør ofte studier av det stati
ske system. Oppmerksomheten må rettes mot på-
virkningene som skaper endringer og tilhørende en-
dringsprosesser. 

«Chemical Abstract» eret referatorgan for artikler 
som publiseres i over tolv tusen løpende tidsskrifter. 
Denne litteratur er så omfattende at ikke mer enn 
seks bibliotek i hele verden har tilgjengelig minst 
90% av d'sse tidsskrifter. Dette tii tross frr at alle 
artiklene som refereres kan ha interesse for kjemike-
re hvor de enn befinner seg. Naturlovene erde sam
me verden over. 

Teknisk-vitenskapelige bibliotek og informa
sjonssentra vil bli videreutviklet og tilpasset bruk av 
nye teknikker. Når de er helautomatiserte, vil de 
overveiende være basert på selvbetjening fra data-
skjermer med mulighet for såvel lokal lagring som 
reproduksjon. 

Fra 1955 til 1965 ble studenttallet i de fleste OECD 
land fordoblet. Ti-året fra 1965 til 1975 brakte igjen 
en tilnærmet fordobling. Kra vene til omfang og kva
litet av undervisning og opplæring øker også. 

Utdannelse er heller ik;e noe som opphører når 
skolebenken forlates. B^hov og interesse for vide-
reutdanning, både i og utenfor yrke, synes nå å vare 
livet igjennom. På denne bakgrunn er det naturlig å 
se nytten av å automatisere deler av utdannelse og 
yrkesopplæring. 

Som resultat av automatiseringen vil opplærings-
programmene kunne tilpasses den enkeltes behov. 
Brevskolene vil kunne fremstå i en helt ny, mer 
omfattende og engasjerende form. Nye audiovi
suelle hjelpemidler som blant annet tar i bruk avan
serte grafiske presentasjonsformer vil I li utviklet 
også for undervisningsformål. 

I dag er det hovedsakelig de vitenskapelige bibli-
oteker som anskaffer, lagrer og derfrå distribuerer 
tilgjengelige vitenskapelige dokumenter. Det være 
seg bøker, tidsskrifter eller rapporter i de vanlige 
trykte former, men også i mikrofonnene film og fi-
che, i video- og andre båndformer, samt i annen 
maskinlesbar form. J 



De amerikanske og europeiske databaseoperatø-
rene tilbyr som nevnt EDB-versjonen av de trykte 
referatorganer. Systemene kan gi oss referatcr og 
henvisninger til aktuelle originaldokumenter. Det er 
imidlertid påkrevd at også det å fremskaffe original
dokumentet i full tekst kan skje raskt og rimelig. 
Fremhenting fra bibliotekets egne samlinger fyller et 
slikt krav og vil fortsatt være viktig enten dette skal 
skje ved konvensjonell oppbevaring eller ved full 
tekst i datamaskinen. 

Egen informasjonspolitikk 
Informasjonspolitikken.må blant annet inneholde, 

eller gi mulighel for å avlede, hvordan en rekke for
skjellige oppgåver og ansvar skal ivaretas, deriblant: 
Utnyttelse av tilgjengelige vitenressurser. Systema
tisk tilbud for distribusjon og forvaltning av viten, 
herunder også forskningsresultater. Opplæring og 
utdanning i bruk av nye teknikker og hjelpemidler. 
Etablering av nye tjenester og servicefunksjoner. 

Formidling av vitenskapelig dokumentasjon er 
nødvendig sett fra et nasjonalt synspunkt for at of
fentlige og private institusjoner skai kunne nyttiggjø
re seg kjente data av vitenskapelig, teknisk, økono
misk eller sosial karakter. 

Servicetilbudene har gjennom tidene endret noe 
karakter, fra de første almueboksamlinger og lese-
selskaper ble dannet i slutten av 1700 årene og opp
nådde statstøtte allerede i 1839, og frem til i dag hvor 
EDB-baserte verktøy begynner å virke sterkt inn på 
hvordan ansvar ivaretas og oppgåver fordeles. Be
hov for informasjon er det vanskelig å beskrive te
oretisk med tilhørende måleverdier. Tid, sted og 
problemstilling ligger til grunn for beskrivelse av 
behov og verdi. 

Av de fire fasene i informasjonsbehandlingen: 
produksjon, lagring, distribusjon og utnyttelse, er 
det den siste vi i dag har minst kunnskap om, og det 
er her resultatene åpenbart kan skapes. 

Veksten og behovene er tilstede, nye metoder og 
verktøy likeså. Er det så bare å slippe automatise-
ringen løs? Svaret er selvfølgelig nei. Utviklingen på 
en rekke feiter må koordineres. 

Bibliografiske databaser utenfor 
Norden 

De tre største tilbyderne av bibliografiske databa
ser som benyttes fra Norge er European Space 
Agency (ESA) i Italia, System Development Corpo
ration (SDC)og Lockheed, begge i USA. Alle disse 
tre databaseoperatører tilbyr et meget stort antall 
databaser på et stort antall fagområder, dog hoved-
sakelig innen teknisk og naturvitenskapelig informa
sjon. Disse databasene gir referanser til tidsskriftar-
tikler, forskningsrapporter, konferanserapporter, 
doktoravhandlinger, bøker og patenter. 

Teletext og Viewdata i England 
Teletext er et påheng til vanlige fjernsynsutsen-

delser. Det er et enveissystem som bringer informa
sjon ut over det vanlige fjernsynsbildet. Den ekstra 
informasjonen lagres i en spesiell kontrollenhet som 
er koblet til fjernsynsapparatet. Informasjonen kan 
så bringes opp på skjermen, 24 linjer med 40 tegn på 
hver, ved hjelp av taster på kontrollenheten. Seeren 
har dermed et alternativ til fjernsynsprogrammet. 

British Post Office har etablert forsøksdrift med et 
toveissystem da har kalt Viewdata. Fjernsynsskjer
men utstyres med en spesiell kontrollenhet med ta
statur og kobles til telefonnettet. Ved å ringe opp 
viewdatasentralen vil abonnenten kunne søke i den 
informasjon som er lagret der. I dag tilbyr de nyhe-
ter, værmelding, varekataloger og tidstabeller. Vi
ewdata kan også formidle meldinger fra en abonnent 
til en annen. 

Sentrale tjenester i fremtiden 
Scannet-prosjektet er et ledd i Nordforsk-

samarbeidet på området informasjon og dokumenta
sjon. Gjennom Scannet-samarbeidet vil Nordforsk: 
Bygge opp nordisk kompetanse vedrørende drift og 
utnyttelse av databaserte informasjonstjenester. 
Gjøre eksisterende databaser utenfor Norden og 
spesielle nordiske databaser lettere tilgjengelig for 
nordiske brukere, og muliggjøre at informasjonssen
tra i de nordiske land kan koble seg inn på andre 
regionale og internasjonale nett. • 
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Dataterminaler 

ADDS 
Dntaskiermterml nåler fra telety-
peeratatntnger til Intelligente 
terminaler med lager. 
Gmflsk tegnsett, Edlterlng, Pol
ling. 

TALLY 
Plugg kompatible skrlvere med 
hastighet 120 tegn/sek. 111500 lln-
jer/mln. Teleprinter (1200 Baud) 
BAndlesere, Offline printing. 

NEC 
NEC spinwriter. SS tegnVsek. 
OCR-font. KSR terminal. RS 232. 
Centronics og Diablo interface 
110 -150 -300 -600 -1200 Baud. 

RACAL-
THERMIONIC 
Kassettstasjoner. 

Monitor», disk», 
Interfacer, kontroller 
og telekommunikasjons-
system». 

Dil Morsk Marconi 
Boka 50, Manglerud Oslo 6 - Tlf. 67 04 80 

® 
computas 

Til nye utfordrer.de prosjekter trenger vi 
flere innsatsvillige medarbeidere 
A.S Computas har i dag ca. 140 ansatte og utfører 
betydelige oppgåver for næringsliv og offentlig forvalt
ning. Vi trenger flere medarbeidere for å gjennomføre 
den økende oppdragsmengden og til å videreføre mar-
keds- og salgsaktiviteter. Foruten avanserte oppgåver i 
tilknytning ti l distribuert databehandling, databasekon-
struksjon, datamaskinbasert tekstbehandling, database-
konstruksjon, datamaskinbasert tekstbehandling samt 
offentlig og private datanett, arbeider A.S Computas 

også med blant annet informasjonssystemer for tekniske 
og administrative anvendelser. 

Vi trenger både nyutdannede og mer erfarne medar
beidere som Ønsker -in videreutvikling i et faglig interes
sant miljø. Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgåver 
med gode betingelser og faglig og administrativt ansvar 
som er tilpasset den enkeltes kunnskapar og erfaring. 

Vi tar gjerne en samtale og forteller mer om oppgåver og muligheter. 

Henvendelse til: Avdelingsleder Dag Haveråen, tlf. 128951. 
Avdelingsleder Svein Svarstad, tff. 1295 91 . 

Søknad kan sendes til 
A.S Computas, Veritasveien 1,1322 HØVIK 

http://utfordrer.de
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By- og boligplanlegging: 

Bilen har gitt oss nye muligheter 
Av sivilingeniør Birger Øverland 
Taugbøl og Øverland */s 

Bilen er en del av de nye kommunlka-
sjonsmldler som har gitt oss muligheter 
for en helt ny bosetnlng og et annet næ
ringsliv. Dersom vi erkjenner dette kan 
vi ved hjelp av kjent teknologi bruke de 
begrensede ressursene til å iøse da
gens og morgendagens problemer, 
skriver sivilingeniør Birger Øverland.' 

«Bilen er kommet for å bli». Denne banale setning 
har preget debatten om by- og trafikkplanleggingen i 
det siste tiår. I en oversikt over den tekniske utvi
kling i dette tiår er det ikke den tekniske utvikling i 
trafikkplanleggingen som er interessant, men hvor-
ledes samfunnet og den enkelte har reagert på bilen. 

Debatten om bilismen har bølget frem og tilbake i 
det siste tiår. Utgangspunktet var at planleggeme ut 
fra den registrerte vekst i biltrafikken prognoserte 
fremtidens biltrafikk. Resultatene var så skremmen-
de at man tok opp kampen mot prognosene. 

Jeg skal kort summere opp de viktigste fasene i 
denne kampen. 

Planleggingsfasen var den første og den mest 
seiglivede. Entusiastiske arkitekter og ingeniører løp 
rundt med fargeblyanter og tape og skulle planlegge 
fremtiden. 

Byområder skulle planlegges slik at biltrafikken 
nesten forsvant. Planene samler nå støv. 

Kollektivtrafikken var det neste som skulle elimi

nere privat biltrafikk, men med like lite resultat. 
Kollektivtrafikken er, unntatt for reiser til sentrum, 
ikke et alternativ til bruk av personbil, men et 
spørsmål om et sosialt tilbud til mennesker uten bil. 
Fremtidens kollektivtrafikk vil stort sett bli avviklet 
med de samme systemer som i dag. Man kan ikke se 
noe teknisk gjennombrudd som radikalt kan endre 
det kollektive tilbud i våre større byer. 

Miljødebatten satte nesten en stopper for den mi
nimale veibygging som foregikk. Lokale grupper 
krevde at veibygging ikke skulle skje på bekostning 
av deres lokale miljø. Peiioden er preget av begre-
pet: «I hate your car, but love my car». 

Oljekrisen og den påfølgende ressursdebatt forle-
det også enkelte politikere og planleggere til å tro at 
trafikkproblemene ville forsvinne. En tredobling av 
bensinprisen hadde minimal effekt på etterspørselen 
og fremdeles er mesteparten av prisen på bensin 
avgift til staten. 

Den økonomiske krise som vi gjennomlever nå og 
som egentlig er en overgang til det «Etterindustrielle 
samfunn» har da heller ikke rammet bilindustrien. 
Dei produseres stadig biler i økende tempo. 

Byene blir mindre attraktive 

Trafikk-kaoset eller den manglende tilpasning til 
et nytt system har medført at Oslo og andre større 
byer blir et mindre attraktivt boaltemativ for stadig 
flere mennesker. For å beskytte lokale miljøer har 
man innført rigorøse trafikksaneringer i enkelte by
deler i Oslo. 



Effekten av tiltakene er omdiskutert, men de loser 
i alle fall ikke det underliggende trafikkproblem. 

Bilen har frigjort boligbyggingen fra trikken og 
jernbanen. Denne frihet har medført at vi er midt i en 
periode med sterk spredning av bosetpingen. 

For næringslivet betyr trafikk-kaoset økede drifts-
omkostninger og vanskelighet med å skaffe egnet 
arbeidskraft. Vi står nå foran en periode med sterk 
spredning av arbeidsplassene. 

Industri og privat tjenesteyting er på rask marsj ut i 
omegnskommunene, eller til andre deler av landet 
eller ut av landet. Et dårlig trafikktilbud i tillegg til 
verdens høyeste lønnsnivå vil ikke unngå å ha dypt-
gående konsekvenser for næringslivet. 

Prioritering av minkende ressurser 
Utflyttingen av boliger og arbeidsplasser vil med

føre at Oslo's økonomiske evne reduseres samtidig 
som oppgåvene vokser. Vi er inne i en ond sirkel. 

Tregheten i vårt politiske og administrative sy
stemer så stor at vi setter i gang tiltak for å bekjempe 
et problem, mens vi er i ferd med å få den motsatte 
problemstillingen. En stor by er et så komplekst 
system at lettvinte eller populære politiske vedtak 
sjelden har den tilsiktede effekt. 

Prosjektering og bygging av kapasitetssterke, tra
fikksikre veier uten at de områder veien går gjennom 
blir ødeiagt, er meget krevende og meget kostbart. 

Del er vanskelig å få politisk godkjennelse av pla
ner. All teknisk utbygging møter i dag en økende 
motvilje. Denne motvilje rnå planleggene akseptere 
og respektere. En hver teknisk utbygging kan utføres 
i et uendelig antall varianter. 1 fall vi som planleggere 
ikke greier å få medvirkning av dem planene angår, 
vil vi fortsatt ikke greie å fremskaffe godkjente pla
ner i riktig rekkefølge. 

I stedet for at de minkende økonomiske ressurser 
blir prioritert etter behov, vil pengene være på jakt 
etter godkjente ikke kontroversielle planer. En plan 
som ikke er kontroversiell er som regel foreldet. 
Planene vil løse gårsdagens problem og ikke fremti-
dens. 

Besetningen i et fritt og rikt samfunn skjer ut fra de 
enkelte menneskers eller familiers vurderinger. Poli
tiske målsetninger har liten gjennomslagskraft. Øn-
sker man en variert sammensetning av befolkningen, 
må man ha et variert tilbud. Det samme forhold 
gjelder i større grad for næringslivet, som nå er midt 
oppe i en kraftig omstrukturering. 

Forfallet av de gamle byområder fortsetter. En 
rehabilitering eller sanering kan vanskelig gjennom
føres i stor utstrekning med det nåværende trafikk-
kaos. 

Det er lite sannsynlig at vi vil makte å snu denne 
tendens før forfallet og fraflylningen er kommet 
lenger. 

De nye kommunikasjonsmidler som bilen er en 
vesentlig del av, har gitt mulighet for en helt ny 
bosetning og et annet næringsliv. Det er på tide at vi 
erkjenner dette. De begrer.sede ressurser kan da ved 
hjelp av kjent teknologi benyttes til å løse dagens og 
morgendagens problem. 
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Vårt samfunn er bygget opp på 
transport 

Av transportgeograf Tor Wisting 

Et tidsrom på 10 år er knapt et fnugg f 
evighetens perspektiv. Med vår menne
skelige målestokk kan et 10-år likevel 
være en beglvenhetsrik periode fylt av 
utvikling og forandring. Begrenser vi 
emnet til transport og samferdsel er det 
siste 10-iret - «Ingenlørforlagets epo
ke» - i sannhet et decennium rikt på 
utvikling. Vårt moderne samfunn er 
bygget opp på transport. Uten gode 
kommunlkasjonsmidler ville det ikke 
kunne funksjonere i den form vi kjenner 
det. Det er derfor naturlig at forsknlng, 
produktutvikling og lovgivning I sam-
ferdselsektoren har en sentral posisjon 
i alle teknisk utviklede land, og at myn-
dighetene i disse landbenytter en bety
delig del av de offentlige midier til å sti
mulere og styre transportapparatet. 

Et gjennomgangstema i den eksterne transport er 
konflikten mellom egentransport og kollektivtran
sport. Generelt viser det seg at jo mer teknisk og 
økonomisk utviklet et land blir, desto større del av 
transportarbeidet utføres gjennom egentransport. 
Dette mønsteret kjenner vi fra USA allerede i mel-
lomkrigstiden, fra landene i Vest-Europa i 1950- og 
1960-årene, og det slo merkbart ut i Norge fra ca 
I960, etter frigivelsen av bilomsetningen. 

Kollektiv kontra privat 
De siste 10 år har diskusjonen om kollektivtran

sport kontra privatbilisme kommet stadig sterkere 
frem i fokus. Gradvis har utviklingen gått i retning av 
å legge forholdene bedre til rette for de kollektive 
transportmidier. Denne tendensen er blitt vesentlig 
styrket i siste del av 10-året, kanskje i hovedsak på 
grunn av energikrisen, men også fordi miljømessige 
vurderinger av transportalternativene er blitt langt 
mer aktuelle. 

En måte, og egentlig langt den beste, til å få publi
kum og markedet til å bruke kollektivtransport på, er 
å gjøre dette tilbudet så attraktivt at det velges blant 
andre alternativer. Hva som gjør en reisemåte mer 
attraktiv enn en annen vil selvsagt avhenge av mange 

ytre forhold, men forenklet kan det uttrykkes ved 
begrepene tidsforbruk og komfort. Tidsforbruk 
rornmer både anvendt, reell transporttid inkludert 
ventetider ved korrespondanse, og tidsmessig pålite-
lighet, mens komfort går på mer subjektive opplevel
ser av kvalitet. For personbefordringgårdet på riktig 
klima og ventilasjon, isolasjon mot støy, sittebehage-
lighet etc, men begrepet kan også benyttes i gods
transport. Her vil det f.eks. være spørsmål om tran-
sportsikkerhet og skade- og mankofrekvens. 

En modernisert jernbane tar opp 
konkurransen 

Norges Statsbaner er i hovedsak operatør av all 
jernbanetrafikk i Norge. Som statsbedrift er den av
hengig av Stortingets bevilgninger, og gjennom jern
banens standard kan en egentlig lese mye om norsk 
samferdselspolitikk. 

De norske jernbaner i 1978 er et helt annet tran
sportapparat enn i 1968. Den gang var CTC-systemet ^ -



Fakta om norsk Mmferdsel 

• Hver innbygger foretar f gjennomsnitt 
mellom 500 og 600 refser I året. Dette er 
langt over det dobbelte av relsetaUet I 
1960. ' 

a De kollektive transportmMlers andel av 
reisene er redusert Ira 50% i 1960 til min
dre enn 25% tdag. 

• Den gjennomsnittlige reiselengde for hver 
nordmann ansläs til ca 9 000 km. 

• Av den samlede persontransport på vei, 
utgjør egentransport 86%. 

i Norge har idag 41 flyplasser med regel
messig rutetrafikk, fordelt pä 21 stamDy-
plasser og 20 kortbaneftyptasser. I gjen

nomsnitt er trafikkpotensialet snaut 
100 000 Innbygger» pr flyplass. 

• Jernbanenettet bar praktisk talt lkke akt i 
lengde «Men 1945. Uten å endre antall tog 
og togkilonteler sierllg meget, bar en ved 
effektivtsertag kunnet øke transportar-
belde med tner enn 50% slden 1950. 

• 2% av den innenlandske persontransport 
skjer sjøvelen. 

• Godstransportarbeidet er nesten fordo
ble! de siste 15 år. 11975 nådde del opp 117 
mHI. t/km. Ca 65% av godstransportar-
beide går med skip, veitransporten tar ca 
26%, mens jernbanen svarer for 9%. 

» Kostnadene ved den Innenlandske tran

sportavvikling er i 1977 beregnet til ca 40 
ntljliarder kroner. Årlig bruker vi 20% av 
våre samlede ressurser til transport og tll-
hørende virksoranet. 
Den egentlige transportvirksombet med 
tillegg av diverse hjelpevirksotnhefer sys
selsetter totalt ca 200000 personer. 

• Transporten legger beslag på ca 20% av de 
samlede investerlnger i landet. Av dette er 
ca 1/3 offentlige investeringer, eller Inve
sterlnger som kan foretas bare med myn-
dlghetenes godkjennelse. 

• Den Innenlandske transport svarer for ca 
15% av landets totale energiforbruk, og 
30-40% av bele oljeforbruket. 

i sin begynnen.de periode i Norge, idag er det i bruk 
på alle hovedstrekningér bortsett fra Bergensbanen 
hvor det er under bygging, og på Nordlandsbanen 
nord for Steinkjer. CTC-systemet, som er fjernsty
ring av alle signaler, sporveksler, veibommer, osv., 
langs jernbanestrekningen, har medvirket til en langt 
raskere og mer presis togfremføring, og det har i 
realiteten øket kapasiteten på det hovedsakelig en-
keltsporede jernbanenett. 

«Vekk med dampen»-programmet, som ble lan
sert vedjernbanejubileet i 1954, ble innfridd i 1970 da 
Dovre-banen ble åpnet for elektrisk drift hele strek
ningen mellom Oslo og Trondheim. Det var den siste 
av jernbanene som etter planen skulle bygges om til 
elektrisk drift. I løpet av 1969 ble de siste 24 damplo-
komotiver utrangert, og dermed var dampens æra 
avsluttet på jernbanene i Norge. Det foreløpig siste 
større anleggsarbeid ble avsluttet i 1972 med åp-
ningen av Lier-tunnelen, Nord-Europas lengste 
jernbanetunnel. Den betydde en radikal forkortelse 
av reisetiden til Drammensområdet, og alle stasjo
ner langs vestbanenettet kom en halv time nærmere 
Oslo. 

Fornyelse av vognparken har skjedd fortløpende, 
og idag kjøres alle hovedtog på NSB's linjer med 
moderne stålvognsmateriell som kan tåle hastigheter 
opp til 130 km i timen. Dette sammen med elektrifi
sert drift, CTC-system og forbedret skinnegang, har 
muliggjort innsettelse av hurtige ekspresstog på 
Dovrebanen, Bergens-banen og Sørlandsbanen, og 
såkalte «Intercity»-tog på Østfold- og Vestfoldba
nen. Effekten av disse tiltak har vært en klar økning i 
trafikken, en økning som begynte før, men ble for
stetet av energikrisen i 1974. De sterkt trafikkerte 
lokalstrekninger rundt Oslo fikk fra begynnelsen av 
1970-årene nytt moderne materiell som kunne senke 
reisetidene betraktelig. Det har ført tii en sterk øk
ning i lokaltrafikken med tog til Oslo. 

Jernbanens stykkgodstraflkk til 
Linjegods 

Gjennom 1960-arene ble jernbanens egen godstra
fikk redusert, både i absolutte tall, og ikke minst i 

relasjon til markedet ellers. Dels gjennom et fast, 
unyansert takstsystem, dels gjennom urasjonelle 
transportopplegg, mistet jernbanen kqnkurranseev-
nen overfor, biltransporten, som dels skjedde ved 
egen transport, dels ved opprettelse av godsbilruter 
på hovedrelasjonene. De lokale bilruteselskaper 
som opererte i samkjøring med jernbane, kom i 
samme situasjon som denne. For å få godstranspor
ten tilbake tii jernbane og rutebiler igjen, ble Linje
gods opprettet som et samarbeidsselskap mellom 
NSB, rutebilene og en de] lokale godsruter på ky
sten. Gjennom Linjegods skulle den rutegående god
stransport igjen styrke sin posisjon ved samkjørte 
rutetilbud, en prisfastsettelse som avspeilet tran
sportkostnadene på de enkelte strekningen og et 
effektivt salgs- og markedsføringsapparat. I de fem 
år som er gått siden driftsstart i 1973 synes det som 
om målsettingen er nådd, og gjennom Linjegods har ^ 

http://begynnen.de


KJENNER DE VART 

LAGER? 
Våre moderne service- og industrianlegg står til tjeneste. 

Noen av de felt vi 
mener å stå ekstra sterkt på er: 



Gjor som hundretusener nordmenn 
i alle aldre. Fly med Braathens SAFE 

Braathens SAFE 
startet sine innen-
landsruter i 1952 på 
strekningen Oslo — 
Tønsberg — 

Stavanger. 
Siden da har selskapet gjennomgått 
en eventyrlig utvikling. Til glede for 
folk over hele landet, tror vi. 
Mens vi i 1952 fraktet 2800 
passasjerer, vil mere enn 
1,2 millioner passasjerer fly 
med Braathens innenlandsfly i 
1977. 

Braathens SAFE har gjennom disse 
25 år bidratt til at det har blitt 
enklere å reise i det «kronglete» 
landet vårt. 
Så for deg som skal reise i Norge er 
det naturlig å velge Braathens 
SAFE, som flyr mellom 13 norske 
byer med over 100 avganger pr. dag. 

Velkommen ombord. 

SAFE 
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både jernbane og bilruter hatt en større årlig pro
sentvis vekst i godstransportarbeidet enn markedet 
generelt har det. 

Skipstrafikken foran en renessanse 
Kystskipsfarten i Norge har i 1950- og 1960-årene 

ligget i utkanten av interessesfæren, og den samfer-
delspolitiske holdning har vært preget av tesen «fra 
sjø til land». Dette har ført til utstrakt og nyttig vei-
og brobygging, og til opprettelse av fergesamband 
kombinert med bussruter til erstatning for det tidli
ge re lokalbåtsystemet i fjordene. 

I løpet av de siste to-tre år har imidlcrtid kystski-
penes standard og effektivitet vært gjenstand foren 
markert forbedring. Godsruteskipene er bygget stør
re og går med høyere fart, de er spesialutrustet med 
bommer og kraner for forenklet handtering av con-
tainere, og de er utstyrt som ro-ro-skip for hurtig 
ekspedering med gaffeltruck og paller gjennom sku-
tesiden. På grunn av dette er godstrafikken langs 
kysten idag kommet opp i en standard som gjør den 
til en fullverdig partner i en sammenhengende tran-
sportkjede med bruk av containere eller andre for
mer for lastbærere. 

På passasjersiden har det siste ti-året gitt oss wur-
tigbåten i annen generasjon, toskrogsfartøyet eller 
katamaranen som har avløst hydrofoilen, og i disse 
dager ser vi i norske farvann enda en nyskapning: 
jetfoilen. Alle disse representerer hurtig og komfor
tabel personbefordring, og i de ruter der katamara

nen er satt inn i trafikk, har en kunnet registrere 
betydelig økning i antall reisende. Jet-foilen har fore
løpig bare vært på prøvetur langs kysten, men også 
den vil trolig dukke opp i faste ruteforbinJelser om 
ikke for lang tid. Også luftputefartøyer har vært 
prøvd, men foreløpig ser det ikke ut til at de er egnet 
for den trafikk vi har langs kysten. 

Sjøveien er i prinsipp uten kapasitetsbegrensning, 
den når en stor de! av befolkningen, og den er miljø
vennlig og energiøkonomisk. At utviklingen har gitt 
oss moderne fartøyer som kan ta opp konkurransen 
med andre transport- og reisealternativer, kan på 
lenger sikt føre til at kystrutene vil få tilbake en del av 
den trafikk som nå er gått over på veiene i kyststrø-
kene. At viljen til å satse på sjøen som transportvei er 
tilstede, kan debatten om hurtigrutenes fremtid være 
et eksempel på. Riktignok skal en ikke sette likhet-
stegn mellom interessen for resolusjoner og under-
skriftskampanjer, og den realitet som ligger i å benyt-
te det tilbud man forsvarer, men den holdning som 
ligger bak indikerer både et reelt behov og en seriøs 
positiv interesse. 

Jumbojet og supersonic 
I slutten av 1960-årene fikk verden se en helt ny 

dimensjon i fly, jumbojetflyet Boeing 747. Det doblet 
både sete- og fraktkapasitet i forhold til de største 
eksisterende flytyper, og det representerte en hittil 
ukjent komfort for passasjerene. I 1977 fikk den si
vile luftfart også en ny dimensjon i tid, ved at over- ^ » -



"Eikmaskin loste vårt 
transportproblem " 

Eikmaskin tilbyr mer enn et stort 
utvakj maskiner og utstyr. 

Med erfaring fra tidligere problemstillinger 
kan Eikmaskin tilby praktiske losmnger på 
mange transport problemer. - ved a 
analysere behov og tilpasse nylt utstyr til 
eksisterende forhold. 

Ta en titl på eksemplene i denne 
annonsen, så skjønner Oe hva vi mener. 
I tillegg til traktorer kan Eikmaskin også 
tilby hjullastere gravere og kompaktorer. 

• Eikmaskins traktorprogram spenner 
over modeller Ira 17 hl 110 hk i 
forskjellige utforelser. 

• Traktorene kan i stor grad tilpasses 
spesielle behov 

• Stort utvalg av redskaper gir hoy 
ulnyttelsesgrad og god dnftsokonomi 

• Skreddersydde transportopplegg 
leveres tilpasset eksisterende forhold 
og systemer. 

• Eikmaskin tilbyr service og reserve
deler fra et landsomfattende safgs-
og servicenett 



TREPEL. 
OG RIMELIGERE 
LØFTEBORD 
SKAL DU LETE 
LENGE ETTER! 

Ja, sammenlign seiv priser og kvalitet. 

TREPEL tåler f.eks. skjevbelastningene uten 

tap av kapasitet. TREPEL bord - verdens 

mest solgte. 40 000 anlegg installert verden 

over. 500 modeller. 

Vi har 16 års løfteborderfaring. Kontakt Sten 

Harsem for råd og veiledning. Be om vår 

store TREPEL-katalog kostnadsfritt - full av 

praktiske løsninger og teknisk informasjon. 

Removerføringer 
ei vår spesialitet 

TANNREMMER 
Nøyaktig synkronisering. - Store effekter med 
små dimensjoner. — Mutighet for store overset-
ninger. — Liten lagerbelastning — StHlegående. 
Tannremmer er olje- og va rmebest endige. 

REMMER OG SKIVER LAGERFØRES I OSLO 

et anerkjent 
begrep 
En "POL Y V " rem erstatter 
hele kileremsatsen - og over
fører store krefter på små skive-
dimensjoner. 

POLY-V 
DRIVREMMER 

å> løft og 
transport as 

SlnmmestarJvn 210 1392 Vettre 

Tlf ,0?i 7 8 0 5 9 0 - 780093 Telex 18947 

Med "POLY-V" - tilfredsstil
lende resultatet seiv pä utpreget 
vanskelige overføringer — mini
malt vedlikehold. Nye, rimelige 
priser takket være seriefremstil-
ting av taper bush skiver med 
tose koniske boss. 
Remmer og skiver lagerføres. 

LRC NORGE AS 
TEKNISK A V D E L I N G 

Sandakarvn. 33 C. Oslo 4 - 22 00 55 - Tlx. 11626 L RCASN 

SEND DERES n Tannremmer 

BEREGNINGSTABELL FOR f l Poly-V drivremmer 

Navn: 

Firma: 

Adresse: 

Postnr, og postadressa: 



Kirkeby innrednings 
utstyr i stål 
SMAVAREREOLER UNIVERSALPROFILER PALLREOLER 

UNIVERSALRØR SYSTEMINNREDNINGER 
Vi ser det som vår oppgave å dekke 
Deres innredningsbehov. Derfor har 
målet vært å komme frem til pro
dukter som gir god plassutnyttelse, 
er fleksible og lette å montere/ 
demontere - og er av førsteklasses 
kvalitet. Spør også oss når De har 
et innredningsproblem. 

Vi gir Dem råd - gratis og uten 
forbinritlighet - og sender Dem 
spesiai brosjyrer. 

Utnytt fordelen ved å få alt f ra en 
leverandør. 

REPRESENTANTER: 
Bergen: R. Hansmark - Båtsfjord: Einar Sørnes — Finnsnes: Teknisk Salg A/S — Gjøvik: Stå"! Si Stil Hauan A/S — 
Kristiansund N.: Par Solem — Kristiansand S.: A l f Berg A /3 — Lillehammer: Klettes møbelutsalg — M D i Rana: 
V. Schelderup — Molde: Per Solem — Måløy: Verlo A/S — Porsgrunn: Viks Agentur — Stavangar: Jon Bjorheim A/S — 
Trondheim: Clausen & Keller A/S - Ålesund: Per Solem. 

KIRKEBY A/S - Malerhaugveien 15 • Oslo 6 - Telefon (02, 67 31 87 kirkeby 



lydsflyet Concorde ble satt inn i kommersiell trafikk. 
Concorde reduserer flytiden med ca 50%, men vil 
med sine små dimensjoner neppe kunne gi balanse i 
flyselskapenes driftsregnskaper. Det representerer 
imidlertid en spennende begynnelse på en ny tekno
logi i sivil flytransport, og i løpet av det kommende 
10-år vil utviklingen bygget på erfaringene med Con
corde ha gitt oss større og mer regningsvarende over
lydsfly. 

Flytransport gr blitt dagligdags 
I Norge har Iflråret fra 1967 til idag vært preget av 

sterk ekspansjon i den innenlandske luftfart. Stam-
ruteflyplassene er ferdig utbygd hva antall angår, og 
det er bygd kortbaneflyplasser i stort antall fra Vest
landet til Øst-Finnmark. De innenlandske stamflyru-
ter trafikkeres idag utelukkende med jetfly av typen 
Boeing 737, DC9 og Fokker F28, mens kortbaneru
tene opereres med Twin-Otter. Også helikopter er 
gått inn i ordinær rutetrafikk, på strekningen fra Bo
dø til Værøy og Røst. I pakt med utviklingen av 
flyplasser, rutenett og rutefrekvens har trafikken 
øket, og de norske innenlandsruter teller ca 2,9 milli
oner passasjerer i 1977. Dette er resultat av en gjen
nomsnittlig årlig vekstrate på ca 10%. Braathens 
SAFE var første selskap som passerte millionen, og 
det skjedde i 1972. 

Fra siste del av 1960-årene skjer også den kraftige 
økning i selskapsreisetrafikken med fly, et resultat 
av de nye flytyper med større kapasitet og høyere 
hastighet som gjør at de både kan brukes til det 

'normale ruteopplegg og til «ekstraturer» til feri-
ereisemål. Opprinnelig ble feriecharterturene fløyet 
av de ordinære ruteflyselskapenes ledige kapasitet, 
men senere er også rene charterselskaper kommet 
sterkt inn i bildet. 

Flyfrakt er idag akseptert som et naturlig alterna
tiv til andre transportmåter for et langt større vare
spekter enn for bare få år siden. Kra vene til tidsmes
sig presisjon, kort frakttid og lav skade- og manko-
frekvens oppfylles på en tilfredsstillende måte, og 
ved en gjeur.omgripende logistikk-vurdering har det 
vist seg at flyfrakt også er prismessig konkurranse
dyktig i mange tilfelle også for vareslag som en nor
malt ikke ville sende med fly. 

Flyplassdiskusjoner har man i mange land. I Nor
ge har den stått om hvor en ny flyplass for Oslo og 
Østlandsområdet skal bygges. I en mellomperiode 
haren valgt løsningen med Gardermoen ved siden av 
Fornebu, og det vedtak som er gjort sier at den nye 
hovedflyplass skal plasseres i Hobøl. Flyselskapene 
er forbeholdne i sin tilslutning til dette, og det synes 
som om de av teknisk-operative grunner heller vil 
foretrekke Hurum-alternativet. Diskusjonen om 
mindre tilpasninger og utvidelser på Fornebu for at 
den skal kunne ta større og mer miljøvennlige fly, har 
i 1970-årene til sine tider vært meget hard, og ikke 
alltid tatt hensyn til de reelle framskritt i flyteknolo
gien som er skjedd. Det «allemanns» transportmid

del flyet er blitt i Norge har sfn årsak bl.a. i lett 
tilgjengelighet til flyplassene fra det sted folk bor. En 
utflytting fra Fornebu vil derfor uvegerlig føre til en 
reduksjon i antall flyreiser, idet servicetilbudet vil 
fortone seg tidsmessig dårligere på de kortere rela-
sjoner. 

Bilen - et teknisk hjelpemiddel til nytte 
og misbruk? 

Bilen er utsatt for kritikk. Den er miljø-
ødeleggende, ressurskrevende og trafikkfarlig. Den
ne kritikk reises hovedsakelig i tettbygde strøk der 
det finnes alternative valg til transport. I utkantstrøk 
er bilen en livsnødvendighet, der er den med på å 
skape et miljø og å holde bosettingen oppe. At bilen 
er populær og har et anvendelsesområde både i ar
beid, ferie og fritid belyses bl.a. av tallene for bilpar
ken i Norge. 1 1967 var det registrert 528 000 person
biler, og i 1977 ikke mindre enn 1,1 million. Det tilsier 
en økning på vel 100% over denne ti-årsperioden. 
Økningen i lastebilparken er ikke så stor, men antall 
vogner er gått opp fra 56 000 i 19671 il 68 000 i 1977. 
Dessuten er den gjennomsnittlige lasteevne øket, 
slik at det transportarbeid som kan utføres er større 
enn økningen i antall vogner skulle tilsi. Antall vare
biler er øket fra 65 000 til 72 000. 

Når det gjelder personbiler er det i dag 3,9 perso
ner pr bil i Norge. Dette er et høyere tall enn i både 
Sverige og Danmark, men lavere enn for Finland. 
Sverige harden høyeste biltetthet i Norden med 2,9 
personer pr bil, mens USA til sammenlikning ligger 
på 2. Dette regner en vil være metningspunkt, noe ^ -
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som tilsieren dobbelt så stor personbilpark i Norge 
enn dagens, hvis vi skal regne med samme metnings
punkt her. Dette vil imidlertid selvsagt henge sam
men med kollektivtransporttilbudet som er langt be-
dre utviklet hos oss enn i USA. 

Teknisk sett er bilene både på personsiden og på 
lastebilsektoren blitt bedre. Det stilles strengere 
krav til sikkerheten, og det stilles strengere krav ikke 
minst til bilens påvirkning av miljøet omkring. Det er 
innført regler for mengden og sammensetningen av 
eksosgassen. og det drives en intens forskning på 
ytterligere å forbedre denne siden. Krav om bedre 
arbeidsmiljø for yrkessjåfører har ført til nye løs-
ninger for førerplassen i lastebiler og busser, og 
energikrisen har ført tii sterk interesse for utvikling 
av energiøkonomiske motorer og alternative driv-
stoffkilder. I den siste sammenheng må nevnes ar
beidet med å fremstille en elektrisk hil med rekke
vidde stor nok til å kunne gjøre en fullgod tjeneste. 

Biltraf ikkens ulykkestall - bedre enn sitt 
rykte 

Antall bilulykker med personskader var 8032 i 
1967. og 7943 i 1976, altså en reell tilbakegang. Antall 
drepte var 480 i 1967, og 470 i 1976. også her en 
reduksjon. Det er ingen uenighet om at dette tallet er 
for høyt - helst skulle det hverken skje ulykker eller 
finnes trafikkdrepte - men det viser i allefall at det 
arbeid som er utført i trafikksikkerhetens tjeneste 
ved bedre biler og bedre veier har gitt positive resul
tater. Tallene kan veies både mot antall biler, og mot 

kjøn distanse Tall for utfart transportarbeid ved 
personbil viser 10 milliarder person/km i 1965 og 26 
milliarder i 1976. 

Lokaltrafikkens betydning 
Kt spesielt transportbehov oppstår i og rundt de 

større byer. Bosettingen har spredd seg utover fra 
sentrumsområdene, og som regel blir bosted og ar-
beidssted i geografisk stor avstand fra hverandre. 
Når dette gjelder for mange mennesker. vil bilen ikke 
være noe godt egnet transportmiddel da den tar altfor 
stor plass i forhold til det transportarbeide den utfø
rer. 

Kollektivtransport i form av T-bane, lokaltrafikk 
på jernbane og sporvogn og bussruter på egne reser
verte trasseer vil det være naturlig å bygge ut, og i 
alle de land og byområder hvor trafikkproblemer i 
forbindelse med tettsteder er oppstått, velges idag en 
eller annen løsning for moderne kollektiv trafikkav
vikling. Hva man velger avhenger selvsagt av tra
fikkgrunnlag og trafikkstrømmenes struktur, men 
som generell tendens kan fremheves øket politisk 
styring for å få til et fornuftig og rasjonelt samspill 
mellom alle transportformene. 

I 1970-årene har vi i Norge fått rasjonelle løsninger 
f.eks. iTrondheim og Stavanger der en rekke tidlige-
re buss-selskaper med egne avgrensede konsesjon
sområder er slått sammen under en administrasjon. 
Dette gir bedre rutetilbud, bedre utnyttelse av vogn-
parken og et samordnet takstsystem, alt sammen 
faktorer som styrker kollektivtransporten i publi- ^ 



Da erdet vel verd 
å merke seg... OBS II 

ordrebehandlingssystem 
for bedrifter med økende varesortiment og mange kunder. 
Alle opplysninger oppdateres i sann tid - ingen ukegamle rapporter. 

OBS ff er et moderne ordrebehandlingssystem som er videreutviklet fra velprøvede 
systemer for ordrebehandling, lagerkontrollog vareekspedisjon. 

Raskere og sikrare ordrebehandling 
Allerede mens kunden er på tråden kan det 
sjekkes om hans ordre kan effektueres slik 
han ønsker. 

Bedre lagerkontroll 
OBS H varsler når innkjøp bør foretas - og 
holder kontinuerlig oppsikt med det som er 
disponibelt, det som går ut, og det som 
ventes inn til lager. 

Enklere ekspedisjon 
OBS H skriver ut fullt ferdige forsendelses-
papirer i ønsket antall - med fraktbrev 
enten på norsk, svensk eller engelsk. 

Fakturering, Reskontro, Regnskap 
OBS IJ gir grunnlaget for fakturering, føring 
av reskontro og regnskap. 

Systemet installeres på Kongsbergs minidatamaskiner. 

Lyst til å vite 
met om OBS U 
elter hva du 
ellers kan 
bruke oss til? 
Det er bare 
å ringe, eller 
sende oss neuen' 
stående sl/pp. 

KONGSBERG KOSS 
Consultants as 

Nils Hansens vei 2, Postboks 74, Bryn, Oslo 6. Tlf. 19 01 20 

Vennligst send med flere opplysninger om OBS II. 
Vennligst send meg den nye flrmabrosjyren om 
KONGSBERG-IKOSS. 
Vennligst kontakt meg på tlf 

Navn 

Stilling . . 

Firma 

Adresse . 
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A velge track 
er å velge leverandør 

er å velge service. 

A velge Linde trucker vil si å velge Astrup & Co. som leverandøren 
Del belyr kvalifiserte råd om valg av type og spesialutstyr - seli som del av hele transport- og 

lagerløsninger. 
Det betyr å velge grundig opplæring av alle som skal ha med maskinene å gjøre. 
Del belyr å velge en leverandør som seiv har utviklingskapasitet - og som bruker den. 

F.eks. har vi utviklet en Haco/Linde vekselstrømstruck for nettdrift, f.eks. ombord i skip. 
Og vi har spesialutstyr for enhver oppgave, som kan tilpasses de Heste truckmerker på 

markedeL 
Og det betyr å velge et veletablert serviceapparat med distriktskontorer landet over, med folk 

som er klare til å rykke ut når det trengs, med delelager og - leveranser 
som sikrer Dem minima] ventetid, og med Tysklands mest solide og 
største produsent som garantist. 

Foruten at det betyr å velge en truck 
- som efter brukernes utsagn gjør 30% mere arbeid enn andre merker 

de har prøvd, 
- som er konstruert med en hydrostatisk transmisjon som sliter mindre 

på mannen og maskinen, og gjør handlingen lettere og 
driftssikkerheten bedre, 

- som har lavere støynivå og renere avgasser enn forskriftene 
for'^nger, 

- og som idag representerer tredjedelen av alle trucker som selges i 
Tyskland. 

Av og til er det ikke nok å få den beste trucken på 
markedet Man må ha den fort også. Vi har de vanligste modellene 
på lager, og kan som regel levere dem omgående, 
Forøvrig regner vi 6-8 ukers leveringstid fra fabrikken. 
(12 uker er vår hittil dårligste erfaring). 

H.Astrup&Co.s 
Chr.Kroghsgt.32,Oslol.Tel.(02)209270 



I SO land over hele 
verden er to 

totalt ukjent for 

i Berkel 

Cirka og Alderdomssvakhet 
Forøvrig er vår viten komplett 

Still oss på prøve. Kryss ut ett eller flere felt De vil vite alt om, og henvend Dem til oss. 

D Standardvekter fra 100 mg til 100 tonn. Utvalget er et av verdens største. • Spesialvekter 
for alle formål. Check-, doserings og ± vekter. Båndvekter og vekter i transportbaner med auto
matisk veining og registrering. Vekter for veining av kasser, paller, trucker, biler, jernbanevog
ner. D Vekter med utstyr for prosess-styring. Q Vekter med registreringsutstyr, også for over
føring av veieresultater til E.D.B. D Konsulentvirksomhet for grunnleggende prosjektering og 
problemløsning. 

Vårt dellager, service- og representantnett dekker absolutt hele landet på korteste varsel. Kon
tinuiteten i Deres produksjon er alltid sikret. 

B E R K E L A / S Industriavd. Sandakerveien 20, Oslo 4, Tlf. '381885 

ET FIRMA I PETER COUETT-GRUPPEN 

COLLETT & LARSEN 
Hedmarksgate 13, Oslo 6. Postboks 6024 Etterstad. Telefon (02) 192030. 
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kums bevissthet. Del mest omfattende samar

beidsprosjekt mel lom forskjellige rutebilselskaper 

har vi fått i Oslo-området gjennom opprettelsen av 

Stor-Oslo lokaltraf ikk Hei er Oslo Spoiveiei koor

dinator mellom buss. sportvogn og bane. og både 

NSB og tokalbålet i Oslofiorden er med i takst 

samarbeidet 

Oslo-området harde største uansportproblemei r 

Norge. ogsiden 1968ei byens I hane gradvis utbygd 

med fire linjer og fremføi ing inn ti l byens sentrum 

Pg.a de stole investenngei III ulbvgging av 

T-banen. samt politisk usikkerhei om sporvognens 

fremtid i Oslo. ei spol vognsnettet blitt redusert og 

heller ikke opprustet i takt med den tekniske irt 

vikl ing. 

De siste toar hai det imidlert id foregåtl en mental r 

tetsendring. og det er idag enighet om at spor vogns 

dri f ten skal uppreltholdes På bakgrunn av delte har 

en begynt å vurdere en fornyelse av vognparken. og 

som et ledd i denne prosess har Oslo i vinter fatt leit

en teknisk avansert leddsporvogn loi utprøving på 

linjenettet 

Terminalene et problemområde 

Den tekniske utvikl ing har giorl t iansponmidlene 

rasjonelle og av høy standard. Man kan t l \ fru l-.uro 

pa t i l USA pa tre l imer, togene operera med hastig 

heter over 200 km/t . og på sjøen har forskjellige ly per 

hurtigbåter øket farten t i l områdel omkr ing 40 knop 

Teknisk utv ik l ing har rasjonalisert godstiansporlen 

på samme måte. men effekten av denne produktul 

vikl ingen er i mange tilfelle ikke så god som den 

kunne vært 

Årsaken ligger i terminalsituasjonen. t-ør gods

transporten gjelder ennå al den stort selt gåi gjen 

norn gamle, små og umoderne havneanlegg gudshus 

f la fon ige åi hundre, og distribusjonen frem t i l mot-

taker hemmes ofte av sterk traf ikk og dåi lig losse- og 

lastemulighetei K) i passasjertraiisporlens vcd-

kommende ei det el velkjent fenomen al mens f ly t i -

den reduseies øker t i lbr inga og bakketiden. slik at 

den samlede reisetid ofte bli i uendret 

I løpet av det siste tiåret hai logistikktankegangen 

for alvor slau igjennoii j . bl a med det som følge at 

leiminalsituasjonen er' blitt gjenstand for langt større 

inleiesse enn tidligerc Som lesultal av dette opple-

vei vi loi det løiste utvikl ingen av nye. store gods-

behandlingsanlegg som f.eks. l.mjegodsterminalen 

på Alnabru og stoie sentrale jern banestasjonsanlegg 

med kapasitet for rasjonell rangeriugsvirksomhet og 

plass loi tonlainer handter ing Men vi opp ! everogså 

diskusjon om behovet for i det hele tatt å ga gjennom 

terminalen med godsei. «Piggy b a t k - . øket b r u k a v 

container og utv ik l ing av nye typer laslbærere. mu-

Irgejoi oker -dør l i l -dør- transport, slik al en del 

traf ikkopphopning i de faste anlegg kan reduseres. 

Når det gieldei havner vil en generell karakteri-

%trkk være at de er uhensiktsmessige i Norge idag. 

Dels har de mistet deler av sitt areal l i i vei-, 

parkerings og andre fo imål som ikke primært har 

med havnefunksjonen å gjøre, dels ei de upraktiske 

med Hange, uhensiktsmessige gudshus. Som en føl

ge av at sjøveien er i ferd med å bli gjenoppdaget i 

Noige. er også søkelyset satl på havneproblematik-

ken de sisle årene t-!n modernisering av havnene og 

en nyvuidei ing av hva de skal brukes t i l . synes helt 

nødvendig hvis en skal d ia full nytte av den tekniske 

utvikl ing skipene har gjennomgått 

Lager og intorn-transport 

Som el viktig ledd i logistikkjeden står også 

inter n transport og lagerfunksjoncr Også på denne ^ > 



Frysevogn med sovekabin i tørørhuset. 

sektoren kan de siste år vise til en betydelig produkt
utvikling. 

Markedet står f.eks. idag overfor et enormt utvalg 
av trucker, kjedetrekksystemer. lasteinnretninger, 
osv., og skal man bare skissere to tendenser, kan det 
være el-truekens fremmarsj og automatisering av 
conveyere. Batteritrucken har tidligere stillet med 
handicap overfor diesel- og propanmaskiner. men 
idag er mange av disse handicap sterkt redusert. Det 
gjelder f.eks. energitilførselen der ny batteri- og la-
deteknologi har gjort el-trucken langt mer anvend-
bar. M.h.t. arbeidsmiljølovens krav har den klare 
fordeler både når det gjelder støy og luftforurens-
ning. 

Automatiske kjedetrekk for jekk-traller i godster-
minaler er rasjonelle og tidsbesparende. Et eksempel 
på slike anlegg kan være ASG's terminal i Malmø og 
Linjegods i Trondheim, der små opphengte lokomo-
tiver forhåndsprogrammeres og trekker trallene med 
gods direkte til den rette lasteplass. Innen lagerfunk
sjonen kan automatiserte høylagersystemer nevnes 
som eksempel på utvikl ingen 

Fremtidstendenser 
Den teknologiske utvikling vi er inne i på transpor

tområdet vil fortsette i overskuelig fremt id hva angår 
nye og mer effektive transportmidier og systemer. 
Kn sterkere innsats vil bli lagt på forskning og produkt
utvikling innenfor terminal-, havne- og kl§érfeltet, 
bl.a. fordi en stor del av utgiftene ligger Her. Hva 
transportmidier angår må vi regne med at flyene vil 

øke i størrelse samtidig som tekniske fremskritt gir 
redusert støy og enda bedre operasjonelle egenska
per. Nye varianter av supersoniske fly må vi trolig 
vente på inntil begynnelsen av 1990-årene, mens 
«wide-body» fly med 750-800 passasjerplasser vil 
komme i siste halvdel av 1980-årene. 

Jernbanene over hele verden arbeider med spørs
målet om høyere hastigheter. og her i Norge er ar
beidet kommet så vidt langt at vi i løpet av et tiår vil 
ha krängende tog og kjøretider på hovedstrekninge-
ne mellom Oslo og Bergen/Trondheim i tidsområdet 
omkring fem timer. 

Sjøveiens renessanse vil være en realitet når det 
gjelder norsk kyslskipsfart. og takket være den mo
dernisering av flåten som har funnet sted vil lokalru-
teselskapenes godstransport utgjøre en betydelig 
større andel av transportarbeidet enn idag. Virk-
ningene av den nye samferdselsloven vil også trolig 
føre til redusert ekspansjonstakt for veitransporten, 
og dermed i realiteten en redusert markedsandel. 
Det vil bli økning av de godsmengder som går i 
lukkede, kombinerte transportopplegg. 

Energisituasjonen vil selvsagt ha stor betydning 
for det fremtidige transportmønster både i Norge og i 
global målestokk. Hvorvidt dette vil få betydning for 
privatbilparkens størrelse frem til midten av 1980-
årene er tvilsomt, men vi kan i alle fall regne med at 
vi i 1985 er langt nærmere en praktisk bruk av andre 
energiformer enn bensin til drift av biler og fly. Hy
drogen i en eller annen form. sammen med gjennom-
brudd for batteriteknikk. vil sannsynligvis danne 
grunnlaget for transportens energibehov i slutten av 
dette århundre. . 
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DEN PATENTERTE 
REMLEDER 

GUIDLEREN 
FOR SKÅNSOM OG EFFEKTIV STYRING 

AV ALLE TYPER FLATE REMMER 
OG TRANSPORTBAND 

GUIDLEREN sett frasiden i kontakt med 
remkanten langs en linje, som fordeler 
trykket uver en større flate. 

GUIDLEREN gjennomskäret viser den 
aksiale forskyvbarhet, som gjør den istand 
til a følge remmens vibreringer. 

Type Rembredde Maks. 
tykkelse 

Ü (indikator for stalbåndl 4 mm 
R ti l 1 6 " < 40cm) 1 / 2 " ( 1 2 m m | 
K » 28" i 70cm| 5 / 8 " ( 1 6 m m l 
E i> 4 2 " 1100 cm) l " ( 2 5 m m ) 
I » 6 0 " 150cnn> 11/2" (32 mm| 

Dot store salg av Guidlere i inn- og ut
land viser at de er vel berettiget og at de 
fyller det behov de er konstruert for. Et 
stort antall bedrifter har funnet at mon-
teringen av Guidlere er en forsiknng mot 
ødeleggelse av remkantone, og gir remmen 
en betydelig lengre levetid. 

For WÆHMERE OPPLYSNINGER 

D. KR0HN-H0LM A/S 
Pb. 7004 H - Oslo 3 - J If, 46 74 70 

iinrl«irliit!i'i A'S liiufniiirnn». Mm. (IM,I 



EKSPERTGRUPPE 

-EN HJELP 
I STORT OG SMÅTT 

Alt på en hand! 

1 LAGRING 
Smavarereolei malenalreoler Pall 
reoler Uypstablinysreoler mobile pall-
reoler Hoyreoler yiennomlopsreoler, 
magasinieolet rn v Containeie ibokser 
og kassei • plast oy stal) Urdretraller. 
pakkelinjer lageikuntorer 

I N T E R N T R A N S P O R T 
Transportorei rullebaner hengebaner 
bordtransportore' Smahersei lofte-
bord. taljer, vakuurnloftere. jekktraller 
og produksjonshaller rn v Produksjons
linjer med ug uten automatikk 

V E R K S T E D - O G 
I N D U S T R I I N N R E D N I N G 
Verkstedbenker og montasjebord 
Matenalreoler Reoler og skap traller 
ogpanelfoi veiktoyogdeiwt Komplette 
verktoybur Container^ og tiailei toi 
halvfabrikata m v r-orrnanriskonlotei 

BYGG OG MIL JO 
Mesamnei og tiapper Lyttveyyei 
Akustiske veggei oy skjenner Laste 
broer ug værgardiner Klunadorer 
i Plast slnmmeldoier i Vinyl gulvnslei 

Lager og fabrikkplanlegging, konstruksjon, montasje, kursvirksomhel. 

4k 
BORCMOB 

i SERVTCE 

Gustav 

Borch-Nieisen A.S 
Kontor og utstilling: 
Eugemegt 23. Oslo 1 
Telefon '46 59 30 





Energibruk og energisparing 
i boliger 

Av professor Hans Granum, 
Norges Tekniske Høgskole 

Det er f prinsippet mange mater å redu
sere energibruken I boliger på uten å 
redusere komfortkravene. Det kan være 
hensiktsmessig å skllle mellom meto-
der som særlig vlrker på forbruksslden 
og metoder som særlig vlrker på forsy-
ningssiden. I førstnevnte tilfelle kan det 
bl.a. være tale om bedre varmeisole-
ring, hensiktsmessige bygnlngskrop-
per, kontrollert luftveksling og redusert 
varmtvannsforbruk. På forsyningsslden 
kan det være aktuelt me..' mer effektive 
oppvarmingssystemer mtd høy vlrk-
ningsgrad, bruk av solvarmesystem og 
varmepumpe. 

De oppgåvor som finnes over energiforbruket i 
Norge er basert på forskjellige statistiske kilder og 
viser noe varierende tall. Dette beror på at statistik-
kene kan være laget til forskjellige formål, oppgåve
ne kan være basert på bruttoforbruk eller nettofor
bruk, og de grunnleggende oppgåver kan være ufull-
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stendige eller ha svevende grenser og overlappinger. 
Det har derfor liten hensikt å gjengi annet enn runde 
tall. Disse runde tall er i dag omtrent som i Tab. 1. 
(omfatter ikke bunkring utenlands for skip, fly og 
biler). 

Som det fremgår av tabellen er det samlede for
bruk i boliger ca. 30 TWh, dvs. 30 milliarder 
kilowatt-timer, hvorav omtrent 2/3 brukes primært 
til oppvarming, mens resten går til belysning, drift av 
TV, vaskemaskin, kjøleskap etc. og sekundært bi
drar til oppvarmingen. Av landets samlede energi
forbruk representerer disse 30 TWh omkring 20%. 
og utgjør således en betydelig post. Samlet til opp
varming av bygninger av enhver art, inkl. spillvarme 
(«gratisvarme») antas det å gå ca. 50 TWh. eller 
omtrent 1/3 av landets samlede energiforbruk. Om
kring halvparten av energien til boligoppvarming til
føres som elektrisk strøm, mens den annen halvpart 
kommer fra fossilt brensel og ved, det meste i form 
av olje (brenselolje og petroleum). 

Energibruken i boliger fordeler seg på følgende 
hovedposter: 

1. Energi til dekning av transmisjonstap gjennom 
bygningers omhyllende flater (yttervegger m/vin
duer, golv, tak). ^ 

/ dette huset er hele den sydvendte bakside en solfanger på Ja/t 29 m . Solvarme samt spillvarme fra avlcpsvannet i forbindelse med en 
varmepumoe dekker behovet for romoppvarming. Vannvarming skjer ved hjelp av solfangeren. Om vinteren oppvarmes varmtvanns-
behotderen av en varmepumpe som bruker utsugningsluften fra bad og kjøkken som varmekilde. 



Forbrukstype Samlet Antatt fordeling Prosent av 
forbruk Til opp- Drift av sar-ilet net. 
TWh ) varm av maskiner* inne. lands 

bv99 prosesser forbruk 
(primært) 

Industri i alt 
Herav: Særliy kraft-
krevend ind. 
Øvrige industrier 
Herav:Til oppvarm. 

70 4 7 % 

Husholdning i alt 
Herav: Boligoppvarm. 
Varmtvann, lys, 
kok, TV etc. 10 

Transport 
Herav: Privatbiler 

lea. 1 mill.) 

25 

ca. 7 

17% 

Landbruk, bygg- og 
anlegg 
Herav: Oppvarming 

12 
ca. 3 

8 % 

Øurige virksomhet 
(handel, undervisn. 
sykehus, off .adm. 
etc.) 
Herav oppvarming 

Som forbruk 
"pä stedet" 
Herav: t i l oppvarm. 

150 
ca. 35 

100% 

"Overhead" inkl, 
elektr. overførings-
tap 25 

Samlet energi
produksjon 
Herav elektrisk 

175 
ca. 80 

Faktarute: Årlig energiregnskap, enebolig ca. 100 m : 

Som et eksempel på hvordan forbruket fordeler seg tar vi en 
enebolig på ca. 1 0 0 m : boligflate. med utførelse som vanlig i 
de senere år, plassering i Oslo 

ENERGIFORBRUK 
1. Transmisjonstapomhyllende konstr, 
2. Oppvarming av ventilasjonsluft 

Sum varmetap t i l luft * 
3. Oppvarming av bruksvann 
4. Lys, TV, kjoleskap, hush.mask. etc. 

Samlet energiforbruk 

ENERGIDEKNING (1 -21 
5. Nytt ig solstråling, vinduer 
6. Personvarme 
7. Nytt ig spillvarme (fra lys, kok etc.) 
8. Fyringsvarme 

Sum til dekn. av varmetap luft 

ca. 17 000 kWh 
» 5 000 » 

» 22 000 kWh 
M 5 000 » 
» 5 000 » 

ca. 32 000 kWh 

ca. 4 000 kWh 
» 1 000 » 
» 4 000 » 
» 13 000 » 

ca. 22 000 kWh 

FORDELING 
9. Kjøpt energi: fyringsvarme ca. 13000 kWh 

Lys, varmtvann etc. (EL) u 10000 » 

*) TWh = terawatt-timer = milliarder kitowatt-timer 

Sum kjøpt energi 
10. "Gratisvarme" 

ca. 23 000 kWh 
» 9 000 » 

Varmetape: I il luft fordeler seg omtrent slik: 
(grovt gjennomsnilt for enebolig 1. etg.) 
På yttervegg ca. 20 % 
På vinduer og ytterdører » 3 0 % 
Pä tak og gulv » 30 % 
På ventilasjon ca. 20 % 120-30 %) 

Eksemplet er selvsagt ikke representativt foi hele boligmas-
scn. I bolig-blokker er saledes forbruket mindre fordi lians-
misjonstapene pr. enhet er mindre på grunn av sammenbyg-
gingen I eldre hus med dårlig isolasjon kan foibiuket være 
vesenllig større. 

2. Energi til oppvarming av ventilasjonsluft. 
3. Energi til oppvarming av bruksvann. 
4. Energi til belysning, TV. kjøleskap, koking osv., 

som avgir spillvarme. Denne spillvarme er i store 
deier av årei nyttig til oppvarming, og bidrar der
med i betydelig grad til reduksjon av fyringsbeho-
vet. 

Norge har i dag ca. 1 480 000 boligenheter, hvorav 
ca. 500000 er bygget før 1950. Det samlede energi
forbruk som primært går til boligoppvarming er for
delt skjønnsmessig i Tab. 2. 

Regner vi en gjennomsnittskostnad i dag til 12 
øre/kwh, koster boligoppvarmingen årlig ca. 2,4 mil
liarder kroner, eller omtrent kr. 600,- pr. person (ca. 
kr. 1600,- pr. husstand). I tillegg kommer varmt-
vannsoppvarming. 

Brenselsforbruket i norske boliger er forholdsvis 
lavt sammenlignet med andre land i Vest-Europa og 
Nord-Amerika, til tross for vårt kalde klima, og høye 
oppvarmingsstandard. Dette reflekterer en god iso-
lasjonsstandard, og effektive oppvarmingssystemer 
sarn lenlignet med andre land. Imidlertid betyr ikke 
dette at det er unødvendig å tenke på energisparing i 
denne sektor. Tvert imot - mye kan gjøres. 

Tab. 2. Samlel energiforbruk (boligoppvarming) 

Antatt Samlet 
Antall forbruk lorbruk 

Boligtype, alder enheter kWh/ål TWh 

Eneboliger og våningshus 
byggel før 1950 280 000 20 000 5.6 

Eneboliger og våningshus 
bygget etter 1950 520 000 14 000 7.3 

Andre småhus (2m.boliger 
rekke) /ør 1950 120 000 17 000 2.0 

Andre småhus (2m.bolrger 
rekke) etter 1950 260 000 12 000 3,1 

Boligblokker bygget før 1950 100 000 7 500 0,7 
Boligblokker bygget etter 1950 200 000 6 500 1.3 

Sum 1480 000 20,0 TWh 

Energisparing i botiger 
Det er i prinsipp mange mater å redusere energi

bruken i boligerpå uten å redusere komfortkravene. 
Det kan være hensiktsmessig å skille mellom meto
der som særlig virker på forbrukssiden og metoder 
som særlig virker på forsyningssiden. ^ -



Varmere hus 
Rockwool hjelper deg til bedre bomiljø og 
lavere fyringsutgifter 



Hølgende metoder er aktuelle på forbrukssiden: 
1. Betftv varmeisolering i de omhyllende konstruk

sjonar, yttervegger, tak. gulv, vinduer og dører 
for å redusere transmisjonstapet 

2. Ul/orme bygningskroppen og bruke hustyper som 
gir lavt varmetap. 

i. Holde luflveksiingen under kontroll, bade nåi det 
gjelder ventilasjon og infiltrasjon i konstruksjone-
ne, - og dernest bruke varmegjenvinning på den 
nødvendige ventilasjonsluften. 

4. Redusere varmlvannsforhruket ved vannsparen 
de bade og vaskemelodei. og evtl. bruke varme 
gjenvinning på varmtvannet. 

Følgende metoder kan være aktuelle på forsy-
ningssiden: 
5. Bruke effektive oppvarmingssyslemer med høy 

virkningsgrad. gode regulerings- og styresyste-
iner. - f.eks. termostater som sikrer mot over-
oppvarming. tidsstyring som siar av varme- eller 
ventilasjon på de tider av døgnet den ikke trenges 
osv. 

6. Bruk av solvarmesystem. Det kan skilles mellom 
aktive solvarmesystemer med solfangere basert 
på vann eller luft som varmebærende medium 
kombinert med lagringsenheler. og passive sy
stemet, som kan besta i å utnytte vinduene opti 
malt. eller bruk av halvklimatiserte soner. 

7. Bruke varmepumpe, som kan drøye det elektriske 
energiforbruket. 

Endelig kan vi kanskje også ta med: 
8. Øke kunnskapen om riktig bruk av hygningei og 

varmeanlegg, og en prispolitikk som stimulerer til 
økonomisering. 

Vi har altså mange muligheter. Noen metoder vir-

ker bare på klart avgrensede deler av energiforbru
ket, - det gjelder stort sett de metoder som er ak
tuelle på forbrukssiden. Andre metoder er ikke knyt-
lel til noeli bestemt del av energiforbruket, - men 
økonomien ved metoden kan være sterkt avhengig 
av forbrukets størrelse. Metodenes muligheter og 
begrensninger er vanligvis ikke så meget et teknisk 
spørsmål som et økonomisk spørsmål. Bruk av en 
metode alene, eller flere metoder i kombinasjon kan 
betraktes som et økonomisk optimaliseringsspørs-
mål. 

Som illustrasjon av tankegangen skal vi først se på 
det enkleste og mest nærliggende tiltak for å redusere 
energiforbruket, nemlig varmeisolering. 

Optimal varmeisolering 
Den enkle tankegang som ligger bak alle optimali-

seringsmodeller for varmeisolering er følgende: Si-
den varmetapet gjennom en konstruksjon er direkte 
proporsjonalt med konstruksjonens k-verdi 
(W/m 2 °C), kan varmetapet og dermed oppvarming-
skostnaden bringes ned nærsagt hvor langt vi onsker 
å øke isolasjotijfykkelsen. Men økning av isolasjon-
stykkelsen koster penger, og det er derfor en øko
nomisk grense for hvor langt det lønner seg å isolere. 
Grensen vil avhenge av hvilken vekt det legges på 
kapitalinnsats i forhold til driftskostnad, -med andre 
ord hvilken rentefot og avskrivningstid vi regner 
med. Det er slett ingen enkel sak å si hva som er riktig 
her. Resultatet kan bli forskjellig om vi betrakter 
spørsmålet fra et privatøkonomisk eller samfunnsø
konomisk synspunkt. En privatøkonomisk betrakt
ning bør bl.a. ta hensyn til aktuell lånerente i dag og i 
fremtideh (egentlig marginalrcnte). inflasjonens 
virkning. virkningen av skatteregler (renter skaffe-
fri) etc. Samfunnsøkonomisk er det nærmest en filo
sofisk og politisk sak hvilken rente man skal regne 
med. lnvesteringer på dette område må konkurrere 
med investeringer i andre sektorer (utbygningsom-
råder). hvor 10% kapitalavkastning enkelte steder 
har vært brukt som norm. 

Man kan tenke seg flere mater å definere optimali-
seringskriteriel på, - en måte er illustrert nedenfor. 
Etter denne modell er kriteriet for optimal isolering: 

n 
S i . K A minimum, hvoi 

1 
Kx "Årskostnad" for konstruksjonen 
n beregnet leveliu" lamoruseringstidl 
K A ( K b . K , ) -C a ( 0 . 0 0 l - k - O A E g ) - p B . Ka 

(kapital Varmetaps- Vedlikeholds 
kostnad) kostnad kostnad 

«lj Byggekostnad lot konstruksjonen lki/rn' ) 
K r Romtapskostnad 
C A Kapitalutgittsfaktor ly ' o) hvor p annuitet 1%) og 

O "juster l " forsikrings 
premie 

k Konstruksioneris varmegjennomgangskoeffisient {IrtiVm- C) 
Q A Arsvainielall I Chi 
En ' Giatisvamie" (egentlig andel av gratisvatme sorti kommer 

vedk konstruksjon l.lgodel 
p e Energipris (kr rkWhf 
K v Arskustnari for vedlikehokl J 



Optimum finnes enklest ved å sammenligne noen 
få alternativer med forskjellig k-verdi. 

Det fører for langt i denne sammenheng å gå nær-
mere inn på alle parametrene. Det skal bare nevnes 
at når det gjelder energiprisen, må det være rimelig å 
bruke «langtids grensekostnad», siden det ikke er 
dagens aktuelle pris som er den mest interessante, 
men den pris man må regne med utover i fortsettel-
sen. I en offentlig utredning NOU 1975/49 regnet det 
s.k. Skånlandutvalg med en langtids grensekostnad 
for elektrisk energi i Norge på ca. 16 øre/kW. Dette 
var i 1975. Med et rundt tall er det i dag neppe 
urimelig å regne med en langtids grensekostnad på 20 
øre/kWh for all slags energi til boligoppvarming. 

Med slike forutsetninger viser noenlunde forsikti
ge beregninger at optimale k-verdier for omhyllende 
konstruksjoner blir omtrent som folger: 

Yttervegger k = ca. 0,2 W/m 2 'C 
Vinduer k = ca. 2,0W/m2°C 
Tak og gulv k = ca. 0,15 W/m2°C 

Dette tilsvarer yttervegger med minst 150 mm 
høyverdig isolasjon, tredoble vinduer (eller tilsva-
rende gode dobbeltglassvinduer med spesialglass)og 
250 mm høyverdig loftisolasjon. 

Dette er betydelig bedre isolering enn det som hittil 
har vært vanlig i bygningskonstruksjoner for nye 
boliger. Det skal dog tilføyes at årskostnadskurvene 
er forholdsvis «flate» omkring den optimale verdi. 
Egentlig er dette gunstig, da det ikke har så stor 
bétydning for de samlede årskostnader om vi velger 
litt bedre eller litt dårligere isolering, såsant vi ikke 
fjerner oss altfor langt fra den optimale verdi, 

1 forslaget til nye byggeforskrifter som er ute på 
kritikk, kap, 54. er kravene til k-verdier skjerpet 
betydelig i forhold til de som gjelder i dag seiv om 
man ikke har gått like langt som Sverige, hvorde nye 
kravene ligger omkring de verdier som ovenfor er 
angitt som optimale. 

Det er klart at av alle tiltak for energisparing som 
er aktuelle for nyt boliger er bedre varmeisolering 

det mest nærliggende og mest konkurransedyktige. 
Innenfor rammen av rimelig godt rentable investe-
ringer kan man grovt sett redusere fyringsbehovet til 
omkring halvparten av dagens behov i nye boliger 
ved bedre isolering. 

For eksislerende bygninger er spørsmålet langt 
mer komplisert. 

Tilleggsisolering av eksisterende 
bygninger 

I forhold til den eksisterende bygningsmasse ut
gjør naturligvis det vi bygger nytt hvert år bare en 
beskjeden del. Årlig boligproduksjon (ca. 40000en-
heter) utgjør bare ca. 2Vz?r av den eksislerende bo-
ligmasse (ca. 1.5 mill.). Betydelige deler av den eldre 
boligmasse er dårlig isolert, - o g spørsmålet om til-
legsisolering blir dermed et meget viktig problem. 

Økonomisk analyse av lønnsomhet ved tilleggsiso
lering kan skje etter de samme prinsipper som for 
nye bygg, - men er adskillig mer innfløkt og mang
slungen. Vanligvis blir det adskillig dyrere å oppnå 
en bestemt isolasjon i et eksisterende hus enn i cl 
nybygg, hvis formålet med utbedringen bare er å 
tilleggsisolere. Visse typertilleggsisolasjon kan være 
relativt enkel å utføre, f.eks. tilleggsisolering av 
loftsbjelkelag. og innblåsing av mineralull i gamle 
bindingsverksvegger, - mens det i andre tilfeller bare 
vil lønne seg å tilleggsisolere i forbindelse med andre 
inngrep og utbedringer av bygningen, f.eks. skifting 
av utvendig eller innvendig veggkledning. legging av 
ny himling, utskifting av vinduer etc. Ofte er det 
utettheter i vindtettingen som aller sterkest motive
rer utbedringer i gamle hus. 

Som en generell regel kan man si al tilleggsisole
ring alltid bør overveies, og oftest gi god lønnsom
het, overalt hvor eldre bygninger skal rehabiliteres 
eller gjennomgå en større opp-pussing. Tilleggsisole
ring av loft og fylling av eldre hulvegger vil som 
oftest lønne seg også om ingen annen ut bedring skal 
foretas. 

En annen regel er at det stort sett er økonomisk 
fordelaktig om isoleringen kan skje utvendig på veg
ger og tak, eller under dekker da det som oftest fører 
med seg mindre konsekvenser for tilstøtende kon
struksjoner, installasjoner etc. Man kan f.eks. van
skelig tilleggsisolere en yttervegg på innsiden uten at 
noe mågjøresogså med rommels øvrige vegger, - og 
sjelden isolere oppå et eksisterende gulv uten at det 
fører med seg konsekvenser for dørene osv. 

Betydningen av bygningens form 
Det er klart at bygningens form og størrelse spiller 

en vesentlig rolle for varmetapet. Sammenligner vi 
f.eks. en bolig i en etasje med en like stor bolig i et 
fleretasjes bygg, vil sistnevnte bolig i mellometasje-
ne ikke ha varmetap i det hele tatt gjennom gulv og i 



Brannvernet begynner 
på tegnebordet. 

Listen over mulige brannfeller er lang. Den 
skal vi ikkc ga videre inn på. Men svakheter 
kan rettes opp under rettledning av våre 
TEKNiJKE AVDELINGER. hvor 20 råd-
givende ingeniører står til disposisjon (inge-
niorenes tjenester er gratis). 

HVORDAN 
spare penger på en biannforsikringspre-
mie? 
Gjor det til en last regel at De ved enliver 
forandring i bedriftens produksjonslokalet-, 
ombygging, nybygg o.s.v. konlakler sel
skapets ingeniør allerede på planleggings
stadiet. Sammen med bedriften planlegges 
tiltak som er økonomisk og selvfolgelig 
brannteknisk forsvarlig. 

Nar De na vet al penger kan spares, og sik-
kerheten okes. ev det bare for Dem a ta en 
telefon til en av våre ingeniorer. De treffes 
pa TEKNISK AVDELING. Vesta 

F0HSIKHINU5AKTIESELSKAPE1 ^ ^ V LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET 

VESTAijHYGEA 
Olav Kyrresgl / 5000 Beigen tlf (05)255600 - Loien 
låret 1, Okern Oslo 5 III. (02) 22 75 50 — O. SUandgl 31 
4600 Kristiansand til ( 0 « ) 23 230 - Klutibat 9. 4000 
Stavanger, t i l (045)32 000 - Keiser Wilhelmsgl 25 
6000 Ålesund III (071) 25.785 - - O Tryggvasonsgi 26. 
7000 Trondheim. Ilt (075) 21 591 Sandgt 3 8000 
Bodo t i l (081124 314 Kirkegl 2 9000 Tromso. 
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himling. Tilsvarende vil boligenheter med felles skil-
£ levegger. f.eks. i rekkehus og boligblokker ikke ha 

varmetap gjennom vegger mot tilstøtende boliger. Et 
lite, langstrakt og smalt hus har større varmetap 
gjennom ytterflaten enn et kvadratisk og stort hus. 
målt pr. gulvkvadratmeter. 

Tab 3 Betydn.ngen av bygningsformen. transmisjonstap 

Ytter- Trans 
Gmnn Vmdu* Areal Flate* mis) tap 

Bul.gtype flate vegg Tak Gulv 
Se Mg. I in* n r nv m' nr' VU/ C % 

Lufttetthet, varmegjenvinning i 
ventilasjonsluften 

' Ylteruegg K 0.4, vindu K 2,3, tak K 0.3, ool 
\oW ( i kjel l f i ) K - 0.2 

Enebuiiu i atg 6«i6,7 Den grunnleggende bctingelse tor å redusere tape-
1 langsmal 1 0 0 m ' 18 1U0 100 100 U l 100 . , - , ,. Z . . „ . . . 

. .. . . _ __ _. ne ved luftveksling er a tå god lufttetthet i byg-
Eiusbuiig i eig lOxio ningens omhyllende flatei. Uetle er i første rekke et 

2ks,ad.slisk lOOnr' 18 86 100 100 126 96 , , , , , , , . . .. 
_ spørsmål om kunnskap og kontroll med arbeidsutfø-

Hekkehus2etg 2»bx10 reisen, og behøver ikke a kt,.-.ie så meget. Dette 
3,„.dtie,l _ " " " " _ ' , B . J 4 5 0 b 0 _ a u 6 I gjelder så lenge vi holde, oss innenfor rimelighetens 

Biukkieiiiyhet 8x12.6 grenser, dvs sikling mot støne utilsiktet luftveks-
44ct 9 bi men loo..,' 18 23,6 o o bi 39 | j n g enn ca 0.2 ganger pr time som allikevel er 

utg midt , bl , ,-
_ . nødvendig som en minimumsventilasjon. Skal vi si-

Biokkiciiiyhei 8x12,5 kre moteiihver utilsiktet luftveksling, vi!kostnadene 
6 toppuusie 100 n r 18 66.1 100 0 93 / I . . , 

ytte.t.1 s l r a k i ø k e 

De fleste boligel. og spesielt småhus, har svært 
enkle og billige ventilasjonsanlegg, med naturlig av
trekk over lak fra bad/wc. og kanskje avtrekksvifter 
på kjøkken Skal man bruke varme veksler, må man 
inn med et mekanisk system med vifter for avtrekk 

Fig. 1 med tilhørende Tabell 3 gir et bilde av den o g | u f t t i i f ø l s e | , t i | l e g g , n a l h u s e t m a v æ r e t e l t . S o m 

relative reduksjon i varmetapet forlike store leil.ghe , i d I j g e r e n c v m r e g n e r v , e t v a r m e f ü r b r u k t i , v e n t i l a . 
ler . forskjellige s.tuasjoner. Det er Jorutsatt samme s j o n s | u f , p å c a , 0 0 0 k W n • e n b o , j g p ä c a m m , 
vtndusareal og retningsonentenng for samtlige. U e r s ( ) m v i i n s t a , | e r e l e t m e k a n i s k ventilasjonsanlegg 

Nårdetgjeldeibygningensiorm.oiienteringrn.v, m e d k a n a k l v l l t e i e v t l f e t l f i U e r p ä k j a k k e n og 
ligge, det i sakens natur at det nesten bare ei aktuelt å varmegjenvinner. ei det realistisk å regne med at 
drøfte som energisparetiltak for nye bygninger. varmeforbruket kan reduseres til omtrent halvpar-
Hygnmgstormen spillei udiskutabelt en betydelig l c n M c d e n e n c i . g i p r i ! > p a 2 n B r c p , k W „ tilsvarer 

rolle for energiforbruket. - men kan i langt høyere d t , „ c t a k r J ( ) 0 p , å [ . Kapitalisert med en faktor på 
grad enn andre tiltak komme i kollisjon med andre 1 0 g i l Jette en kostnads, ammme på ca kr. 500.-som 
hensyn. t eks . brukshensyn. tnvselshensyn osv.. g r t , n s c f ( ) r | o n n s o m - j | | e g g s m v e s t e r i n g i varmegjen-
som tross energiknapphet må betraktes som ovei -
ordnede. Det ville derfor være uheldig om vi f.eks. 
skulle få forskrifter som i avgjørende grad påvnkct 
bygningsformen så fattige er vi tros:, alt ikke 

f-tg 1 Bygningstormens betydning tor varmetapet 

' '} b.2 
« W » V ; 
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1 ;; i... '.. iu 
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ISOLASJON 
energisparing og stoydemping. 

MER ISOLASJON - EN MÅTE A SPARE ENERGI 
Vannkraft, kjernekraft eller varmekraft. Uansett hvordan 
energien blir produsert, er det fornuftig å spare på den. 
Mer isolasjon i bygninger er en måte å spare på. Isolerer du 
mer, trenger du mindre energi til å varme opp din bolig. 
Det vil lønne seg både for deg seiv og samfunnet. 

MER ISOLASJON - EN MÅTE Å DEMPE STØY 
Støy i industrilokaler er årsak til hørselskader og kan føre til 
ulykker og sykdomsfravær. Ved bruk av Glava isolasjon kan 
industristøyen reduseres betraktelig. Husk støydemping gir 
bedre arbeidsmiljø. 

Norsk mineralull (glassull) produseres i Askim og Stjørdal 

l T 
I Fra GLAVA A/S, Boks 5017 Majorstua, Oslo 3 
• ønsker jeg gratis tilsendt informasjon om: 
• D Etterisolering D Isolering av nybygg 
1 D Lydisolering, stoydemping, akustikk. 

Fridtjof Nansens vei 14 
Boks 5017 Mujorstua, Oslo 3 
T. 02-4659"'5 

I Navn: 
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jj Poststi 



vinningsanlegg og det dette trekker med seg. Det 
er i dag neppe mulig å bygge et effektivt anlegg for et 
småhus for denne sum, og varmegjenvinningsanlegg 
i boliger har derfor bare marginal interesse for slike 
bygninger i dag. 

For større hus, hvor det allikevel må være meka
nisk ventilasjonsanlegg, er allerede i dag varmegjen
vinning økonomisk fordelaktig. I kontorbygg, skoler 
o.l. er det også vanlig brukt, - men hittil ikke vanlig i 
boligblokker. 

Varmtvannsforbruk, varmegjenvinning 
Det er rimeligvis mulig å redusere varmtvannsfor-

bruket noe ved forskjellige metoder, f.eks. bruk av 
vannsparende dusj istedenfor badekar, - men det er 
vanskelig å gjøre for mye av dette uten at det føles 
som en standardreduksjon. Varmegjenvinning på 
varmtvannet er noe mer problematisk enn varme
gjenvinning i ventilasjonsluft, fordi varmtvannsfor-
bruket er mer ujevnt fordelt. 

Som tidligere vist er forbruket i et vanlig hus av 
størrelsesorden 4-5000 kWh. Varmegjenvinning på 
40-50% av dette er teknisk mulig, hvilket betyr at 
man kan forsvare økonomisk en investering på 
3^4000 kr. til varmegjenvinningsanlegg. Det er tvil-
somt om dette går sammen økonomisk! 

Energisparing på forsyningssiden 
La oss så gå over til forsyningssiden, - hvor sol-

varmesystemerog varmepumper stadig trekkes frem 
i rampelyset som interessante muligheter. Som kjent 
er det bygget en rekke prøvehus rundt om i verden 
med slike systemer. Tekniske muligheterer bra klar
lagt, men hittil har ikke de økonomiske muligheter 
virket særlig attraktive. 

Effektive oppvarmingssystemer 
Under våre forhold (som i verdensmålestokk er 

meget spesielle) må antagelig elektrisk oppvarming 
sies å være et effektivt varmesystem som er lett år 
regulere og egner seg for individuell debitering (dvs. 
stimulere til sparing! God isolering gjør varmedistri-
busjon enklere og muliggjør sparing ved varmean
legg for fossilt brensel. Og mye kan sikkert gjøres 
ved bedre brenner-, kjel- og skorstenskonstruksjo-
ner. Dette er et omfattende spesialproblem som ikke 
skal behandles nærmere i denne sammenheng. 

Solvarmesystemer 
Den energimengde som i årets løp stråler inn i form 

av direkte og diffus solstråling mot et hus er flere 
ganger husets energibehov. Problemet er imidlertid 
at strålingen er så ujevnt fordelt. Den er størst om 

sommeren når varmebehovet er lite, og minst om 
vinteren når varmebehovet er størst. Strålingen er 
dessuten avhengig av været, - det kan gå uker om 
gangen uten direkte sol. Nord for polarsirkelen er 
det ingen stråling midtvinters. Problemet er egentlig 
å lagre energien over kortere eller lengre tidsrom, og 
dette er ikke billig. Effektiviteten eller virkningsgra-
den av selve solfangeren er sterkt avhengig av den 
temperatur det varmebærende medium må bringes 
opp til. 

De fleste systemer som hittil har vært prøvet er 
basert på oppvarming av vann som via en lagrings-
tank brukes til radiatoroppvarming eller gulvvar-
me. Her må temperaturen opp i 40-50°C om ikke 
varmeflatene skal bli for store, og om det skal gi 
varmt bruksvann. Ved vanlige flate solpaneler betyr 
dette at man må ha direkte solskinn på solpanelet for 
å få positiv virkningsgrad. Hos oss i Norge er om
trent 50% av den samlede stråling over året diffus 
stråling, som altså blir unyttig. Det stiller store krav 
til lagring og til styring. Videre koster selve varme-
apparatene (radiatorer eller rørslinger i gulv)adskil-
lig. 

Går vi tilbake til vårenebolig på 100 m2 (se faktaru-
te) er det resterende energiforbruk etter at vi har 
isolert optimalt: 

Transmisjonstap 
Ventilasjonstap ca. 
Varmtvann 

12000 kWh 
5000 kWh 
5000 kWh 

Sum ca. 22 000 kWh 
Herav dekker «gratisvarme» ca. 9000 kWh 

Differense varmebehov, 
inkl. varmtvaann ca. 13 000 kWh 

Dersom vi kunne skaffe hele denne energimengde 
ved gratis solenergi, ville vi spare (med pris 0,20 
kr/kWh)cakr0,20v 12 000 kr 2600, hvilket gir oss et } 



invesVringsbeløp på ca. kr. 26 OOO.til disposisjon 
dersom vi regner 10% rente (eller 50 000 med 5% 
rente). Det kan sies med sikkerhet at et anlegg som 
skulle gi full dekning for det årlige energibehov vil 
koste langt mer enn dette, -og således ikke på noen 
måte kan være økonomisk forsvarlig. 

Noe bedre vil det stille seg om man ikke tar sikte 
på full dekning, - men bruker en beskjeden lagrings-
enhet og regner med tilleggsfyring når det trenges. 
Da får man imidlertid også et mindre beløp til dispo
sisjon for investering, og regnestykket er fortsatt 
meget vanskelig å fa til å gå opp. Konklusjonen er at 
konvensjonelle solvarmesystemer neppe har noe for 
seg hos oss før energiprisen eventuelt kommer ve
sentlig høyere enn langtidsgrensekostnaden for 
energi i dag. 

Jeg holder apen en mulighet for at primitive anlegg 
for oppvarming av bruksvann kan bli noe mer øko
nomisk attraktive, fordi bruksvann også trenges i 
sommerhalvåret da strålingen er rikelig. Det skal 
derfor temmelig enkle lagringsforanstaltninger til for 
å få ca. 75% av varmtvannsbehovet dekket. Her har 
vi kanskje en økonomisk ramme for 6000-8000 kr. 
for lønnsom investering. 

Et solvarmesystem basert på noe andre prinsipper 
er foreslått av arkitekt Johs. Gunnarshaug ved SIN
TEF i Trondheim. Systemet er illustrert på fig. 2. Et 
prøvehus hvor bl.a. dette system blir undersøkt er 
under bygging i Trondheim. Systemet blir også brukt 
i el hus på Aas som ledd i prosjektet «Ressursvennli
ge boliger». 

I dette system brukes solfanger med luft som var-
mebærende medium, og grunnen under huset brukes 
som lagringsenhet. Den oppvarmede lüften sirkule
rer i et hulrom inne i de isolerte konstruksjoner. 
Populært sagt omgis den indre, isolerte kjerne av et 
kunstig klima som bidrar vesentlig til reduksjon av 
fyringsbehovet. Simulering ved hjelp av EDB tyder 
på at energiforbruket kan reduseres vesentlig seiv 
med moderat isolering. 

Fordelen er at dette systemet også kan utnytte en 
betydelig del av den diffuse stråling. Ulempene er at 
det kreves relativt luttelte konstruksjoner for ikke å 
få ødelagt effekten. Systemet reduserer såvel trans-
misjonstap som ventilasjonstap, og kan også bidra til 
å redusere energiforbruket til vannoppvarming ved 
at kaldtvannet forvarmes i steinlageret. 

Det er ikke gjennomført analyser av systemets 
økonomiske muligheter. Det synes imidlertid som 
om disse er betydelig bedre enn for «konvensjonel
le» solvarmesystemer, bl.a. fordi systemet ikke kre-
ver spesielle varmeapparater eller golvvarmeanlegg, 
fordi det bedre kan utnytte diffus-strålingen og fordi 
det kan gi lavt forbruk av fyringsvarme seiv med 
moderat isolasjon slik at man også kan spare noe på 
denne post. For enkelte materialer kan dette være av 
betydning for å forenkle utførelsen. 

Det er vel riktig som hovedkonklusion å si at ingen 
solvarmesystemer med dagens teknologi og energi
priser synes slående økonomisk attraktive. 

Varmepumper 
Varmepumpen fungerer som kjent tilsvarende et 

kjøleskap med kompressor, bare med den forskjell at 
i kjøleskapet utnytter vi fordamperen i systemet til å 
oppta varme fra skapet mens kondensatoren avgir 
varme til lüften bak skapet. I et varmepumpeanlegg 
er det omvendt, - her utnytter vi den varme konden
satoren avgir til oppvarming, mens fordamperen 
brukes til å oppta varme fra omgivende luft eller 
vann på et lavere temperaturnivå. Prinsippet har 
vært kjent i lange tider. Det vi gjør er å flytte varme 
fra et lavere til et høyere nivå. Etter termodynamik
kens andre hovedsetning går dette ikke uten at vi 
bruker endel energi til flyttingen. Men den nyttbare 
energimengde vi flytter er større enn den som brukes 
til å drive kompressoren, -og siden den energi vi tar 
fra omgivelsene er gratis eller i hvert fall svært billig, 
oppstår en gevinst. Forholdet mellom avgitt varme 
og effektforbruk til driften kalles ofte «Varmefak-
tor», og denne blir større jo mindre difference det er 
mellom temperaturen på kondensator- og fordam-
persiden. Det er derfor viktig., at temperaturen på 
kondensatorsiden, dvs. varmeanlegget er så lav som 
mulig, - og på fordampersiden - dvs. der vi tar varmen 
fra, er så høy som mulig. I praksis kan man oppnå 
varmefaktorer omkring 3, dvs. vi «drøyer» energien 
til det tredobbelte av «innsatsen». Dette høres jo 
særdeles attraktivt ut, og vi kan sperre hvorfor vi 
ikke forlengst har varmepumper i alle hus. 

Problemet er kapitalkostnaden, som i hvert fall for 
små anlegg lett blir for store slik at kapitalkostnaden 
mer enn oppveier besparelsen i energikostnad. Kapi
talkostnaden omfatter ikke bare kompressor med 
motor, fordamper og kondensator med tilhørende 
rørledninger, men også vanligvis varmeveksleroget 
relativt kostbart varmeanlegg. 

Med dagens energipriser er derfor varmepumper 
uøkonomiske i hvert fall for små anlegg, - men blir 
mer økonomisk attraktive om energiprisen stiger ra-
skere enn kostnadsnivået forøvrig (for kapitalvarer). 

Det er mange tenkelige kombinasjonsmuligheter, 
f.eks. mellom solvarmeanlegg og varmepumper, og 
mange slags andre muligheter for å skaffe høyere 
temperatur på fordampersiden, og dermed bedre 
varmefaktorer. Pvoblemene er under utredning, bl.a. 
ved et stort forskingsprosjekt ved Institutt for kjø-
leteknikk på NTH. Vi må sannsynligvis regne med 
varmepumpen som en økonomisk realitet i bolig-
oppvarming i løpet av overskuelig fremtid, i hvert 
fall i Norge med vår spesielle type elektrisitetsforsy
ning med vannkraft. I land hvor elektrisitet produse-
res i varmekraftverk slik som i Danmark, har varme
pumpen neppe så mye for seg. • 



- det fleksible takvarmepanelet 

Oppvarming på en ny måte. 

Elztrip har direktevirkende, 
innstillbare varmeflater - og 
kombinerer stor rekkevidde og 
behagelig varme. Takvarmepanelene 
kan derfor brukes for å varme opp 
de fleste typer lokaler, og kan 
dessuten benyttes utendørs under 
tak. Elztrip har utallige anvendelses-
områder innen industri, haller, 
butikker, varehus, utstillingslokalen 

og skoler/daginstitusjoner. Elztrip 
takvarmepanel er utviklet og 
produseres i Norge, og er godkjent 
av NEMKO/SEMKO/DEMKO. 
Be om mer utførlige opplysninger! 

Selges gjennom autoriserte 
elektriske installatarer. 

*Nærmere dokumentasjon fås i 
brosjyren «Hvordan spare energi 
med strålevarme». 

HJNMRM55Ai 
Ingeniørfirma 
St. Olavsgt. 21c, Oslo 1 - Tlf. (02) 200717 

Vennligst send mer utførlige 
opplysninger om ELZTRIP 
- det fleksible, elektriske 
takvarmesystemet. 

Navn: 

Firma: 

Adr.: 

Postnr./-sted: 

JUB-78 | 
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Ca. halvparten av all 
norsk el-kraft 

passerer apparat 
09 kontrollanlegg 

fra NEBB 
47%, for å være nøyaktigere. Velger man å telle 
generatorer i stedet for effekt, har vi levert appa
rat- og kontrollanlegg { 
til 38% av dem. 
Ca. 70 fjernkontrollanlegg 
og 35 datamaskiner 
for «one-line» 
kontrolloppgaver 
ikraftforsyningen 
hører med pausten. 

Bak disse leveringer står 
- 80 års erfaring 
- prosess- og miljøkunnskap 
- avansert teknologi 
- planleggingsteknikk 
Vår elverksavdeling ekspanderer, siste år er 
ingeniørkapasiteten øket med 20%. 

NEBB 
Norsk Elektrisk & Brown Boveri 



Å bevare konkurranseevnen 
største problem i elkraftindustrien 

Av direktør Ragnvald Fergestad 
tys National Industri 

Hver ansatt i elkraftindustrien her i lan
det produserer Idag ca Åtte ganger mer 
enn i 1945. Bak dette resultat ligger det 
en stor innsats både i produktutvikling 
og i produksjonsteknisk utvikling. 
Sammenliknet med andre høyt industri
aliserte land har Norge en volummessig 
lite utbygget elkraftindustri. En dob
ling av antall ansatte ville bragt oss 
opp på nivå med la nd som det er naturlig 
å sammenligne oss med. 
Med de mulighetene som denne indu
strien byr på må det derfor være god 
grunn til å satse på ekspansjon Innen 
denne bransjen, men er artikkelforfatta
ren. 

Hvilken utvikling har elkraftindustrien hatt tek
nisk sett og hvor står vi idag når det gjelder teknisk 
viten? 

Utviklingen de siste IO—15 år har vært karakteri
sert ved en meget rask økning i enhetsytelser på 
komponentene samtidig med at vi har tatt i bruk 
stadig høyere spenninger for overføringene. 

De langt større enhetsytelser av vannkraftgenera-
torer i utlandet skyldes kjempeprosjekter med ut
bygging av elkraftverk i USA og Russland, mens de 
store generatorene i Norge står i høytrykksanlegg. 

Når det gjelder transformatorer, er det først og 
fremst bygging av store varmekraftanlegg og senere 
atomkraftanlegg som har ført til de store enhetsytel-
sene i utlandet. 

Det ligger en betydelig forsknings- og utviklings
innsats bak denne utviklingen. Gjennom analysear
beider og ved bruk av datamaskiner har vi i dag 
skaffet oss kunnskaper om de fenomener som opp- é 

Transformatorstasjon ved Kristiansand tor en av de to Skagerrakkabtene. 
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1945 1955 1965 

Fig. I. Etkrattinduscrien i Norq? 

Produksjonsverdi omregnel i l l 1375 kronei 
Produksjonen I "m av norsk industi I 

trer i våre maskiner og apparater, kunnskaper som 
langt overgår det vi hadde for 5-10 år siden. Gjen
nom utstrakt funksjonsprøving av de materialene 
som inngår i produktene, harelkraftindustrien delvis 
i næri samarbeid med våre nasjonale forskningsinsti-
tutter, skaffet seg langt bedre materialkunnskap enn 
tidligere. På dette området står det imidlertid ennå 
mange oppgåver og venter. 

1970 

Fig. 2. Elektrobramjen i Norge 

(J) Norsk produksjons dekning av hjemmemarked 

(2) Eksport i % av import 

(3) Eksport i % av produksjon 

Vi er idag istand til å bygge komponenter for vår 
elkraftutbygging med betydelig større enhetsytelser 
enn det vi ser foran oss på det norske marked. 

Den forskningsinnsats som i en periode har vært 
sterkt fokusert mot problemer i forbindelse med 
store enhetsytelser, vil nå avta. Først når vedtak om 
å bygge store termiske kraftverk blir fattet. kan det 
bli behov for ny innsats rettet mot de problemer som 
følger med spesielt store enheter. Forskningsinnsats 
vil også bli nødvendig om vi skal levere 800 kV 
materiell. 

Hvilke utfordringer vil den nære fremtid bringe til 
vår tekniske standard? 

Svaret på dette spørsmålet finner vi ved å se på de 
betingelser som elkraftindustrien vil møte i marke-
dene og i de innsatsfaktorene som er avgjørende for 
bedriftenes eksistens. 

Tenker internasjonalt 
Norsk elkraftindustri har funnet sin plass på eks-

portmarkedene. Figur 2 viser en del relasjoner mel
lom eksport, import og dekning av hjemmemarke-
det. 

Kurve 1 viser at vi i perioden 1960-75 stadig har 
dekket en mindre del av hjemmemarkedet med egen 
produksjon. Forklaringen finner vi av kurve 2 og 3 
som viser at eksportandelen av produksjonen har 
øket og at den også har hatt en langt sterkere relativ 
økning enn importen. 

Det som har skjedd er at norsk elkraftindustri har 
begynt å tenke internasjonalt i sin produkutvikling 
og markedsføring. Bedriftene har søkt etter og fun
net markedsnisjer for spesialprodukter der de har 
kunnet oppnå en betydelig posisjon på verdensmar-
kedet. Denne utviklingen bor fortsette. Det er den 
eneste farbare vei foren industri som består av små 
enheter og som har et lite hjemmemarked. 

I de siste år har imidlertid den relative økningen i 
eksporten stagnert. 

Dette er et faresignal som kan ha forskjellige årsa
ker, lavkonjunktur i verden, proteksjonistisk innstil
ling på flere markedet og det alvorlige for norsk indu
stri, synkende konkurranseevne. 

Det er det siste som peker ut arbeidsområdene for 
den videre tekniske utvikling. De spesialproduktene 
som vi ser åpninger for på eksportmarkedet, må 
være teknisk bedre enn det andre produsenter av 
slikt utstyr kan fremby, og de må kunne produseres 
til en akseptabel pris. 

Arbeidskraften i Norge er nå den dyreste i verden. 
Dette må vi kompensere ved intelligent bruk av inn
satsfaktorene . Vi må organisere oss slik at bedriftene 
blir enkle og oversiktlige å styre med lavest mulig 
administrasjonsomkostninger. Vi må ha en målbe
visst nyproduktstrategi, og vi må gjennom produkt-
og produksjonsteknisk utvikling sørge for å fa ned 
materialforbruk og særligarbeidsinnsats i produktet, j 
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Man behøver 
ikke være stor 
for å lage god 
tråd... 

Vi mener - det kommer ikke an på kapasiteten. 
Da hadde vi sikkert ikke vært inne i bildet. 
Det vi skilter med er kvalitet — toppkvalitet! Av rortrad og 
gummikabel. Vi tor ikke ta sjansen pä a produsere annet enn 
førsteklasses produkter. Det er vårt aktivum! 
Pluss at vi yter god service. 
Mange mener at Wessels rortråd og kabel er lettere å legge. 
Lettere å avmantle. Lettere å avisolere. 
Neste gang det gjelder rortråd og gummikabel, 
tenk litt over det. Snakk med Deres grossist! 

WESSELS KABELFABRIKK AS, DRAMMEN 



en f rittstaende 
grössist-

kjede\ 

med nasjonal utbredelse, tradisjon og erfaring. 
Veletablerte firmaer med omfattende vareutvalg, 
og med stor markedsinnsikt i hvert sitt distrikt 

På grunn av sin geografiske spredning og solide 
forankring i distriktene, kan Elgros tilby leveran-
dørene og særlig norsk elektro industri større 
og mer stabile avsetningsmuligtieter, og pä den 
måten være et viktig ledd i bransjens markeds-
føring. 

Lagerførende i 8 forskjellige byer 

Salgsrepresentanter besøker 
regelmessig hele landet. 

ELGROS A/S 
St. Mariegt. 96/98 
Postboks 267,1701 Sarpsborg 
Tlf. (031)54307 

AC - Elektro A/S 
A/S Bergen Elektrolager 
A/S Fjordane Elektrolager 

Berggård Amundsen & Co. A/S 
E. Fjeldseth 
Elektrisitetslirma A/S 
A/S Stavanger Elektro 
Engrosforretning 
A/S Haugesund Elektrolager 

Sørlandets Elektro Engros A/S 
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Fig. 3. Kostnadselementer i transformatorproduksjonen 

Produksjonsteknisk utvikling 
Dette viser mot hvilke områder hovedtyngden av 

den tekniske utvikling vil bli dirigert i kommende år. 
Vi må arbeide med våre konstruksjoner og produk-
sjonsprosesser og med vår nyproduktstrategi med 
det for øye ai vi skal beholde og forbedre vår konkur
ranseevne i et produksjonsmiljø der prisen på ar-
beidskraften vil være blant de høyeste i verden. 

Dette betyr sterk satsing på produksjonsteknisk 
utvikling og på automasjon, dvs. bruk av kapital til 
maskininvesteringer i stedet for arbeidskraft. Men 
ikke bare det. Det betyr også sterk satsing på ar-
beidsbesparende konstruksjoner og på rask innfø
ring av nye materialer. Det har gang på gang vist seg 
at det er bruk av nye materialer som kan gi de store 
gevinster både i materialkostnadene og arbeidskost-
nadene. Isolasjonsmaterialene er i denne forbindelse 
de viktigste og vanskeligste å evaluere. Her må el-
kraftindustrien også i fremtiden samarbeide med de 
nasjonale forskningsmiljøer. Den styrkingen i mate-
rialforskningen med særlig vekt på levetidsforskning 
som nå foregår i EFI/NTH-miljøet, er i denne for
bindelse av den største betydning. 

1 de kommende år vil vi få se en større fart i 
utviklingen av den teknikken som benyttes for å 
fremskaffe produksjonsunderlag til verkstedene 
med utgangspunkt i gitte spesifikasjoner for produk
tet. 

Dataassistert konstruksjon og bruk av EDB til 
fremstilling av produksjonsspesifikasjoner og sty
ring av maskiner vil bli mere alminnelig. 

Denne utviklingen vil bli påskyndet av høye kost
nader til teknisk utdannet arbeidskraft og av ønske 
om korte gjennomløpstider og krav om høy kvalitet i 
produktene. 

Jeg har oppholdt meg mye ved kostnadsspørsmå
let i denne artikkelen og det med hensikt. For oss i 
norsk industri vil det største problem i de kommende 
år være å kunne bevare konkurranseevnen og å sikre 
og utvikle arbeidsplassene i et land der lønningene 
blir blant de høyeste i verden. • 

Koblingsanlegg for Skagerrakkabel. 



Vedtak om varmekraftverk 
kan bli fattet i vår 

Av varmekraftsjef Ingvald Haga 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 

I slutten av 60-årene ble kjernekraft an
sen som den naturlige kraftkllde for av-
løsning av vannkranen nör denne nær-
met seg slutten. Ikke minst ulike mil
jøinteresser som motsatte seg videre 
vannkraftutbygglng pekte på kjerne
kraft som et attraktivt alternativ. Dette 
kom også til uttrykk I St.meld.nr 97 
(1969-70) «Om energiforsynlngen I Nor
ge». 
Også konvensjonell varmekraft som 
supplement til vannkraft ble vurdert I 
denne tiden. Et forenklet dampkraftverk 
som primært skulle være en tørrårssi-
kring ble av *fe Hafslund foreslått bygget 
på Slagentangen. Prosjektet ble i 1971 
frarådet av Røykskaderådet og hadde 
vel også fått mindre aktualitet i og med 
en sterkere utbygging av våre kraftled-
nlngsforbindelser til våre naboland. 
På kort sikt kan knapt andre energlba-
rere enn kjernekraft, kull, olje og gass 
ventes å gl vesentlig bidrag til vår kraft
forsyning. 

Kjernekraft 

I overensstemmelse med intensjonene i St.meld. 
97 (1969-70) startet NVE planleggingen av kjern-
kraftverk i Norge og ville etter planene kunnet 
fremme et forslag om stedsvalg i 1973/74. Efter Atom-
energiloven skulle stedsvalget for et slikt kraftverk 
forelegges Stortinget innen konsesjon ble gitt for 
bygging. En voksende motstand mot denne kraft
form medførte imidlertid at det videre arbeide ble 
stoppet i 1973 i påvente av en ny energimelding. 
Denne meldingen, St.meld.nr 100 (1973-74) «Energi-
forsyningen i Norge i fremtiden», ble behandlet i 
Stortinget våren 1975. Det ble vedtatt å henstille til 
Regjeringen å oppnevne et bredt og allsidig sammen-
satt utvalg for en naermere vurdering av sikkerhet-
sproblemene i forbindelse med drift av kjernekraft
verk, transport og lagring av radioaktive avfallsstof
fet ; 

Utvalget skal i løpet av 1978fremlegge resultatene j 
av sine vurderinger slik at disse kan danne en del av 
grunnlaget for en ny energimelding som er bebudet 
Stortinget våren 1979. Dette er det tidligste tidspunkt 
dp det kan ventes fattet et vedtak om bygging av 
kjernekraftverk i Norge. Det er beregnet å ville ta 
ytterligere ti år innen et kraftverk kan være i drift. 
Med andre ord vil kjernekraft kunne bidra til vår 
kraftforsyning tidligst helt i slutten av 80-årene. i 

Flyfoto av Oskarshamn 1 og 2. 
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Elektro Union-konsernet. 
ELEKTRO UNION A/S 

AC-ELEKTRO A/S ELMEK A/S 

EGA A/S 

I 
ELEKTRO-INDUSTRI A/S 

A/S NATIONAL INDUSTRI 
DRAMMEN VERK 

A/S DISCO 

ELEKTRO UNION 
OFFSHORE A/S 

A/S ELMEKA 

ECKERSBERG A/S 

SARPSBORG VERK 

STEINKJER VERK 

]C TERP A/S ) 

KNIVSTA TRANSFORMATOR AB 

: > Tero A/S eies 50% av 
Elektro Union Offshore A/S 
og 50% av Braathens SAFE 
Airtransport A/S. 

Elektro Union er det største norskeide elektrokonsern. 
Det eies med 80% av A/S Investa og 20% av den norske Stat. 

Omsetningen i 1977 var ca. 750 mill. kroner og antall ansatte er 
ca. 2900, herav 600 elektroingeniører. 

ELEKTRO UNION AS 
Oslo: Universitetsgaten 22/24, Oslo 1. Tlf. (02)330770. Telex 17721 elun n 

VEDLIKEHOLDSFRIE LADBARE BATTERIE^ 
FOR KAPASITET OPP TIL 20 Ah 

Postboks 393, 
3001 Drammen. 
Tlf. (02)84 52 9 0 - 8 4 5291 

Vi representerer Power Sonic batterier i Norge. 
Batteriene har en levetid på ca. 5 år. De avgir 
ikke gasser og det er ikke nødvendig med vann 
eller væskefylling. 
Power Sonic batterier er både vedlikeholds-
frie og ladbare og de tåler relativt høy utlad-
ningsstrøm. 
Som ladere kan benyttes konstantspennings-
ladere. Batteriene kan arbeide i parallell med 
ladeutstyr som stand-by strømkilde. 
Prisene er gunstige. 
Be om spesialinformasjon. 
Power Sonic batterier egner seg bl.a. til: 
• Nødlysanlegg 
• Nødlyskastere 
• Transportable nødlyskilder 
• Telekommunikasjonsutstyr 
• Alarmutstyr 
• Minicomputere 
• Instrumentering og sykehus-

utstyr 



Så ingen 
krok er mørk 

Skru på en bryter og vite at det blir lyst 
Skru på en bryter og vite at kaffen snart 
koker. At TV-apparatet virker. At det blir 
varmt... Eller lafte av røret, slå et nummer 
og snakke med «tante Agathe i Bru
munddal». 

Slike små, hverdagslige ting som vi 
mennesker etterhvert har lært å sette pris på. 
Det er slike ting vi på STK i 60 år har fått 
være med på å tilføre samfunnet. 

Norge er et langstrakt og fosserikt land. 
noe som har gitt oss de naturlige forut-
setninger for vår første virksomhet; kabler. 
Kabler for transport »v elektrisk kraft og for 
kommunikasjon mennesker imellom. 

Vår videre utvikling har derfor også blitt 
svært naturlig. Telefonsentraler, avansert 
telekommunikasjonsutstyr, høvt utviklet 
teknisk elektronikk og forbrukerprodukter 
som kjøleskap, frysere, radio og TV. 

Vår virksomhet gjennorn disse 60 årene 
har derfor knyttet oss svært nær til det 
samfunnet vi betjener - og som vi er en 
del av. 

Og vårt mål er etter beste evne å tilpasse 
oss dette samfunns ønsker og krav - slik at 
ingen krok skal bli mørk. 

Standard Telefon og Kabelfabrik A s 
Oslo, Kongsvinger, Skien, Rognan, Karmoy, Halden, Namsos. 



Kjernekraftverk i fjell. 

Gass 
Utnyttelse av gass for kraftproduksjon ble aktuali

sert i forbindelse med at Friggfeltet ble erklært driv
verdig i 1972. En betingelse fra Stortingets side for 
salg av funnet til Storbritannia, var at Norge innen 
utgangen av 1978 kunne kreve ilandført et mindre 
kvantum gass til Norge fra feiter som ikke var direkte 
forbundet med Frigg-feltet. 

Målsettingen vara kunne ilandføre ca 2,3 milliar
der m3 pr år i en platåperiode på ca 12 år. Det var 
antydet at ca 1,0 milliarder m 3 pr år skulle brukes for 
kraftproduksjon og resterende del til andre industri
elle formål. 

Basert på disse forutsetningene ble NVE anmodet 
om å planlegge et kraftverk i Karmøy-området ba
sert på fyring med ilandført gass fra Frigg-området. I 
juli 1975 ga Industridepartementet NVE i oppdrag å 
sende ut Statskraftverkenes plan til uttalelse som en 
konsesjonssøknad. 

Konsesjonssøknad med uttalelserfra relevante in-
stanser ble sammen med en innstilling fra Hovedsty-
ret i NVE oversendt Industridepartementet i begyn-
nelsenav 1976. Hovedstyret gikk her mot en bygging 
av et gassfyrt kraftverk. Dette var begrunnet med de 
høye kostnader for ilandføringen og de dermed for
bundne høye kraftproduksjonskostnader. - Stor
tinget har cnnu ikke tatt stilling til om opsjonen for 
ilandføring i Nurge skal utnyttes og prosjektet er 
derfor ikke formelt avskrevet. 

En annen mulighet for utnyttelse av gass i kraft
produksjon som har vært vurdert er å plassere kraft
verk på plattform nær gassfeltene i Nordsjøen og 
overføre kraften til land via likestrømskabler. Norsk 
Hydro og Kværner Brug gjennomførte i 1973 en stu
die over dette tema. NVE ble i 1975 av Industride
partementet anmodet om å videreføre undersøkel-
sen for plattformbasert elkraftproduksjon i samsvar 
med Stortingets ønske ved behandlingen a'- Energi-

meldingen i 1975. En generell konklusjon på denne 
undersøkelsen var at prisen på den gass som skulle 
benyttes i kraftverket måtte være meget lav, i områ
det 0-10 øre/Nm3, hvis kraftverket skulle kunne 
konkurrere med f.eks. et landbasert oljefyrt kraft
verk. Siden vi nå ikke kjenner noen feiter i Nordsjø
en som skulle kunne levere gass til en kraftverks-
plattform til slike priser, foreslo Hovedstyret i NVE 
at videre vurderinger av plattformbaserte kraftverk 
skulle utstå inntil en fikk antydninger om gassfelter 
som hadde slike egenskaper at de kunne utnyttes på 
en økonomisk forsvarlig måte i kraftproduksjon. 

Akergruppen i samarbeide med Karlskronavarvet 
i Sverige har med støtte fra Nordisk Industrifond gått 
videre i vurderingen av plattformkraftverk. En har 
her forutsatt å benytte flytende plattformer. Det er 
antydet at prisen for kraftverket ville bli noe lavere 
med denne løsning, men fremdeles vil konkurranse-
dyktigheten være bundel til lave priser på gass levert 
til plattform. 

Situasjonen i dag, med hensyn til mulig utnyttelse 
av gass i kraftproduksjon, er at vi ikke kjenner noen 
gassforekomster som det ville være økonomisk for
svarlig å utnytte. 

Olje 
NVE ble av Industridepartementet anmodet om å 

utføre en utredning og vurdering av oljekraftverk 
med lokalisering på Østlandet. Dette skjedde i 1975. 

Utredningen som ble basert på en utbygging med 2 
x 600 MWe-aggregater ble oversendt industridepar
tementet i mars 1976. Hovedstyret i NVE forutsatte i 
sin innstilling at en konsesjonsbehandling av et olje
fyrt kraftverk ble startet så snart som mulig etter at 
Stortinget forutsetningsvis skulle ha tatt stilling til 
gasskraftverksaken våren 1976. Et ventet behov av i 



Kraftforsynings-
eksperten. 
EGA har tradisjoner helt tilbake til den 
gang elektrisitetsutbyggingen startet i 
Norge. Gjennom mer enn 75 år, har vi 
ervervet oss en norsk know-how på om
rådet. En elektroteknisk kunnskap som løser 
kundens problemer med basis i system-
løsninger, hvor alle tjenester er innbakt: 
Engineering, utvikling, produksjon, 
materiell-leveranser, installasjonen idrift-
settelse, kontroll, oppfølging og service. 
Basis for all vår virksomhet er elektro
teknisk kunnskap: 
- Kunnskap om elektroteknikkens teori 

og anvendelse. 
- Kunnskap om kundens behov. 
- Prosjektering og systemløsninger, samt 

planlegging og gjennomføring av 
anleggsprosjektet 

- Produktutvikling og fabrikasjon av 
materiell og systemer. 

- Kjennskap til leverandører og produ-
senter av materiell. 

- Forståelse for utviklingen og den 
fremtidige anvendelse av elektro
teknikken. 
Det er slik vi har kunnet bli en kraftfor-
syningsekspert, og det er slike retnings
linjer som gjør at vi for fremtiden også 
kan være det. 

R E R A elektroteknisk 
| C U M kunnskap 

EGAA/s 

Antall elektroingeniøren Ca. 160 
Antall elektromontører: Ca. 500 
Omsetning 1976: 271 mill. kroner 
Avdelinger i 19 byer. 

en ELEKTRO UNION bedrift 

Oslo-Bergen-Trondheim-Stavanger-Kristiansand-Halden-Fredrikstad-Sarpsborg-Moss 
Kongsvinger-Hamar-Porsgrunn-Arendal-Grimstad-Molde-Heimdal-Orkanger-Bodø-Finnsnes 

Elektro Union konsernet består av aksjeselskapene: AC-Elektro - Disco - Ega - Elektro Industri 
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varmekrafttilskudd allerede i 1984-85 var bakgrun
nen for ønsket om en snarlig start av konsesjonsbe-
handlingen. Stortinget har imidlertid ennu ikke tatt 
stilling til noen av disse sakene. 

Det har etter hvert også mer klart fremstått at en 
ikke kan basere sin planlegging av kraftproduksjon 
på utnyttelse av olje som energibærer. Alle tegn ty
der på at olje kan bli en knapphetsvare i fremtiden og 
at den må reserveres for andre formål enn kraftpro
duksjon. 

Kull 
Erkjennelsen av at kjernekraft etter hvert er blitt 

et langsiktig alternativ i norsk kraftforsyning, at 
gassforekomster for økonomisk akseptabel utnyttel
se i kraftproduksjon i dag ikke foreligger og at olje for 
kraftproduksjon ikke kan påregnes i fremtiden har 
ført til at kull er aktualisert som energikilde også i 
Norge. NVE har startet undersøkelser av hvilke 
spesielle spørsmål som er knyttet til utnyttelse av 
kull. I første rekke gjelder dette kullkraftverk plas
sert sentralt i østlandsområdet. 

Planene om utbygging av forekomstene på Sval
bard og et behov av varmekrafttilskudd i de nordlig-
ste landsdelene har medført at mindre kraftverk ba
sert på Svalbardkull også vurderes for lokalisering i 
Finnmark. 

Kjernekraft sikrere enn antatt 
Hovedprinsippene for de fisjonsreaktorer som har 

dominert kjernekraftmarkedet i 70-årene, lettvanns-
reaktorene, var i hovedtrekk utviklet i begynnelsen 
av tiåret. Utviklingen senere har vesentlig vært do
minert av innsats for å planlegge anleggenes sikker
hetsmessige egenskaper, å utforme konstruksjoner 
og system som kan oppfylle de stadig skjerpede sik-
kerhetskrav, og å tilpasse og utnytte mer systemati
ske metoder for sikkerhetsanalyser. 

Den systematiske tilnærmingen til analyse av sik-
kerhet og risiko knyttet til lettvannsreaktorene re-
presenteres best av den såkalte Rasmussen-studien 
som nylig ble utført i USA med deltagelse av et stort 
antall vitenskapsmenn. Foruten å tallfeste de risiko
er som lettvannsreaktorene representerer ved en de
taljert gjennomgang av mulige uhellsekvenser, førte 
også studien til at det ble oppdaget sikkerhetsmessi
ge svake ledd i reaktor- og anleggskonstruksjon. 
Konklusjonen av denne studien var at lettvannsreak
torene representerte en betydelig mindre risiko enn 
det samfunnet er vant til og normalt vil akseptere. 
Studien har vært gjenstand for kritikk fra ulike hold, 
men ingen ting tyder på at hovedkonklusjonene ikke 
skulle kunne bli stående. 

I Norge ble tanken om å bygge eventuelle kjerne
kraftverk i fjell tidlig lansert. Motivene for å gjøre 
dette var en alminnelig følelse av at en derved ville 

oppnå en høyere grad av sikkerhet, at mindre verdi
fulle arealer kunne utnyttes for byggingen, at ned
legging av kraftverket skulle bli enklere og at kraft
verket ville bli beskyttet mot krigshandlinger. De 
studier som har vært utført viser imidlertid bare en 
liten forbedring i sikkerhetsmessige egenskaper 
samtidig som kostnadene øker med ca 25% i forhold 
til et anlegg bygget på konvensjonell måte. 

Vfrknlngsgraden må okes I kraftverk 
basert pé fossile brensler 

Forbrenning av fossile brennstoffer som olje og 
kull vil normalt føre til store utslipp av stoffer som 
kan medføre negative helse- og miljømessige virk-
ninger. Erkjennelsen av slike virkninger av f.eks. 
svovel, nitrogenoksyder og partikkelutslipp h? r ført 
til strengere krav i en rekke land med hensyn til 
tillatte utslippsmengder av disse stoffene. Dette har 
resultert i omfattende innsats på utvikling av meto
der og systemer for reduksjon av i første rekke svo
vel i røkgassene fra et kraftverk. 

En virksomhet som har pågått parallelt med utvi
klingen av anlegg for fjerning av forurensninger fra 
røkgasser er utvikling av forbrenningssystemer som 
gir mulighet for reduksjon av utslipp allerede i selve 
forbrenningsprosessen. En slik prosess erden såkal
te hvirvelskiktforbrenningen der bl.a. NTH i Trond
heim aktivt har deltatt i utviklingen. Inntil videre 
er hvirvelskiktforbrenning begrenset til mindre an
legg og da spesielt til forbrenning av problematiske 
brensler. På lengre sikt må en kunne regne med at 
teknikken utvikles mot utnyttelse i kraftverk i større 
skala. En spesiell utvikling av denne teknikken er 
den såkalte pressurized fluidized bed der forbren-
ningen skjer under trykk og der avgassene kan utnyt
tes for drift av gassturbiner. Kull kan dermed bli 
attraktivt også som gassturbinbrensel. 

Den sterke økningen de senere år i prisene på de 
konvensjonelle energibærere kull, olje og gass gjør 
arbeidet med å øke virkningsgraden viktig. En slik 
utvikling mot høyere virkningsgrader har vært mest 
markant for gassturbiner der introduksjonen av luft-
kjølte skovler har tillått betydelige økninger av gass-
temperaturen og dermed virkningsgraden. Hvis sli
ke avanserte gassturbiner kombineres med varme
gjenvinning fra avgassene og ettersjaltet damptur-
bin, vil virkningsgraden med gass som brensel kunne 
bli så høy som i overkant av 47%. Det pågår også en 
videre utvikling av keramiske skovlmaterialer og 
vannkjølte skovler som regnes å kunne tillate ytterli-
gere økning av virkningsgraden. Verdier så høye 
som 50% synes å kunne være innen rekkevidde for 
gassfyrte kombinerte anlegg. 

Slike dramatiske endringer ventes ikke i de mer 
konvensjonelle dampkraftverkene, seiv om det sy
nes klart at det vil være lønnsomt å øke anleggsin-
vesteringene for å presse virkningsgraden over de 
verdier en tidligere ansa var optimal. • 



Energi fra havbølger - fremtids-
drøm eller aktuelt alternativ? 

Av sivilingeniør Nils Ambli 
Kværner Brug tys 

Havbølgene representerer et betydelig 
energlpotenslal. Utallige oppf innere har 
tatt ut patent på bølgekraftinnretninger 
gjennom tidene, men alle er kommet til 
kort, blant annet fordi de ikke har kunnet 
beregne energiutbyttet. 
Forny et interesse (or bølgeenergien har 
ført til at forskningsprosjekter med of
fentlig støtte er satt i gang i flere land, 
deriblant Norge. Disse er basert på 
grundige teoristudier, modellforsøk og 
bruk av moderne teknologi. 
Prosjektene viser hittil at det antagelig 
vil være mulig å lage bølgekraftverk 
som funksjonerer bra teknisk, men at 
det er langt vanskeligere å lage dem til 
en pris som gjør energien økonomisk 
attraktiv. 

Det foregår for tiden omfattende undersøkelser av 
hittil lite utnyttede energikilder i en lang rekke land. 
Interessen er spesielt stor for de selvfornyende ener-
gikildene. Det satses blant annet mye på å utvikle 
teknologi for direkte utnyttelse av solenergien til 
bruk i solrike land. 

I land som ligger langt fra ekvator er det mindre 
direkte sol, men til gjengjeld mer omformet solener
gi i form av vind. Denne eldgamle energikilden vises 
nå fornyet interesse i flere land. 

På havene omformes vindenergien videre til bøl- : 
geenergi. I motsetning til den direkte solenergien har 
både vindenergien og bølgeenergien den fordelen at 
det er mest av den i vinterhalvåret når behovet for et i 
energitilskudd er størst. I 

Hvcr mye energi er det i belgene? 

Bølgeeffekten i alle verdens hav tilsammen er an
slått til 2,7 TW. (2,7xl09 kW). Det svarer til ca en 

,im 



Vi har hittil 
levert hele 104 

transformatorer 
til VOLVO-konsernet 
•det må ha noe med 

driftssikkerhet 
å gjore! 

Vårt leveringsprogram omfatter bl.a. oljefylte 
fordelingstransformatorer med ytelser fra 30 til 

2000 kVA, og med maksimale driftsspenninger -
p-imært 12-24 kV - sekundært 240 eller 400 V. 

Vi anvender aluminium båndvikling (folie) lavspent og 
lagvikling høyspent, dette gir en robust konstruksjon 

med ekstra sikkerhet mot overspenninger og 
kortslutninger. 

Av tørre fordelingstransformatorer leverer vi 
standardtyper i isolasjonsklasse B. Ytelser fra 

200 til 2000 kVA. Fordelen med tørre fordelings
transformatorer ligger i plasseringen - nærmest 

belastningssenteret og med minimale overføringstap. 
Mindre bygningskostnader, intet oljeavløp, ingen 

• oljegrop. 
Vi har på vårt leveringsprogram også kraft-

transformatorer opp til 420 kV, reguler-
transforrnatorer, smelte- og likerettertransformatorer, 

strømtransformatorer, fordelingstransformatorer og 
vannkraftgeneratorer. 

Skriv etter våre spesialbrosjyrer. 
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tredjedel av verdens nåværende energiforbruk om
regnet til midiere effekt. 

Det vil i praksis bare være mulig å utnytte en liten 
del av den totale bølgeeffekten. Bølgeenergi vil der
for ikke kunne løse energiproblemene globalt, men 
bare representere et lite tilskudd. 

Anderledes kan det stille seg for enkelte land med 
stor tilstrømning av bølgeenergi mot kysten. Storbri
tannia synes å være spesielt begünstiget i så måte. 
Bølgeenergien som krysser en linje 10 miles fra ky
sten rundt de britiske øyer utgjør 500 TWh pr år, 
eller mer enn det dobbelte av Storbritannias nåvæ
rende elektrisitetsproduksjon. 

De lange atlanterhavsdønningene transporterer 
mest energi i våre farvann. De britiske øyer skjenner 
av for disse bølgene, slik at tilførselen av bølgeenergi 
mot Sør-Norges kyst blir lavere enn mot vestkysten 
av Storbritannia. Norges bølgeenergipotensial er al-
likevel betydelig på grunn av kystens lengde. 

Det foreligger dessverre få bølgemålinger for nor
skekysten, men hvis en forsiktig regner med 20 kW 
pr meter i middel, vil strekningen fra Kirkenes til 
Lindesnes tilsvare ca 400 TWh pr år. Det er ca fem 
ganger Norges nåværende elektrisitetsproduksjon. 

Hvorfor ikke utnyttet tidligere? 
Kvantitative undersøkelser av bølgenes energipo-

tensial er av nyere dato, men bølgene har alltid seiv 
demonstrert sitt energipotensial på en iøynefallende 
og ofte dramatisk måte. Dette har gjort utnyttelsen 
av denne energien til et yndlingstema for oppfinnere 
gjennom århundrer. 

Det er tatt ut hundrevis av patenter på bølgekraft-
innretninger. I patentlitteraturen finnes alle tenkeli
ge kombinasjoner av flottører, tannstenger, tann
hjul, vippearmer, hydrauliske sylindere osv. Allike-
vel er bølgeenergien ikke tatt i bruk i nevneverdig 
grad noe sted i verden. En hovedgrunn til dette er at 
oppfinnerne ikke har kunnet gjøre rede for hvor mye 
energi som vil komme ut av deres innretninger. Det 
er ikke lett å seige en kraftmaskin når en ikke kan 
svare på spørsmål om hvor mange hestekrefter eller 
kilowatt den vil yte. 

Skal en kunne beregne ytelsen riktig, må en kjenne 
teorien for samvirke mellom bølger og legemer i 
sjøen. Dette har hittil vesentlig vært studert ut fra 
problemstillingen skip i sjøgang. Når en for få år 
siden begynte å studere problemet med sikte på ut
vinning av bølgeenergi, viste det seg at det her ennå 
fantes litt upløyet mark i den ellers så klassiske hy
drodynamikken. Det teoretiske grunnlaget skulle 
imidlertid nå være bragt i orden. Hvis det foreligger 
malinger av bølgemiljøet over lenger tid for det sted 
på kysten der et bølgekraftverk lenkes plassert, er 
det mulig å regne ut det midiere energiutbyttet med 
rimelig nøyaktighet. 

Det foreligger lite bølgedata for norskekysten. En 
skikkelig kartlegging av denne delen av Norges 
energiressurser bør derfor snarest settes i gang, da 

det er nødvendig å måle over flere år for å få påliteli
ge statistiske data. Slike data må foreligge før en 
eventuelt bestemmer seg for å bygge et bølgekraft
verk. 

Hva slags energi er det i bølgene? 
For å kunne forklare hvordan energien forekom-

mer i bølgene, erdet nødvendig først å nevne litt om 
hva overflatebølger på vann egentlig er. Havdøn-
ningene, som er mest interessante i energisammen-
heng, erlange i forhold til bølgehøyden. De vil derfor 
ha tiinærmet sinusform. Sinusformede bølger er en
kle å behandle matematisk. 

I en sinusbølge på dypt vann vil de enkelte vann-
partiklene beskrive sirkler om sentre som er i ro. 
Sirklenes diameter avtar mot dypet, raskere jo kor-
tere bølgene er. Det er altså bare bølgeformen, og 
ikke vannpartiklene som beveger seg bortover. 

Av figuren ser en at bølgehastigheten er lik en 
konstant ganger kvadratroten av bølgelengden. Det 
vil si at lange bølger går fortere enn korte. Bølge
høyden spiller mgen rolle for hastigheten. Energi
transporten øker derimot med kvadratet av bølge
høyden, ogdessuten proporsjonalt med bølgehastig
heten. Lange bølger transporterer altså mer energi 
en korte med samme bølgehøyde fordi de går fortere. 

Bølger med en bølgelengde på 160 meter, som er 
ganske karakteristiske i våre farvann, vil f.eks. be
vege seg med en fart på 60 km i timen. 

Den virkelige bølgeprofilen lar seg ikke beskrive 
med enkle matematiske funksjoner, men den har 
spissere topper og fiatere bunner enn sinusbølgen. 
Når bølgehøyden vokser til sy vendeparten av bølge
lengden, blir toppene helt spisse. Bølgene kan da ikke 
oppta mer energi. Hvis de tilføres ytterligere energi, 
f.eks. fra vinden, kvitter de seg med overskuddel ved j 
å bryte. 



STRØMBRUDD! 
KATASTROFE-
ELLER UBELEIELIG 
DRIFTSTANS 

Tenk deg en operasjon på et 
sykehus hvis strømmen for
svinner, eller et fly som 
nattlander og landingslyset 
slokkner, eller en datamaskin 
som stopper midt i en 
kjøring "on-line". 

Slike situasjoner kan forhindres med 
følgende løsning: 

7^> 

Et fulladet batteri står klart t i l å overta 
energiforsyningen, dersom det oppstår nett-
avbrudd Likeretteren holder batteriet opp-
ladet samtidig som den mater vekselretteren 
med energi. Ved forstyrrelser på nettet, 
overtar batteriet, avbruddsfritt, matingen av 
vekselretteren. Lasten, som er tilkoblet veksel
retteren* utgang, merker ingenting. Gjeninn-
koblingen av nettet skjer like umerkelig for 
lasten. 

NIFE JUNGNER kan tilby systemløsninger, 
som gir stor pålitelighet bl.a. fordi systemene 
bygges opp rundt NIFE nickel-cadmium 
batteriet. Denne batteritypen har vært 
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NIFE JUNGER's spesialitet i snart 80 år, 
og batteriet er kjent verden over for / 
sin store pålitelighet. / <§f 
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Bølgene inneholder potensiell energi gitt av nivå
forskjellen mellom bølgedal og bølgetopp, og hastig-
hetsenergi gitt av vannpartiklenes sirkelbevegelse. 
Siden bølgene er et svingningsfenomen, vil de alltid 
inneholde like mye av de to energiformene. Noen 
oppfinnere har ment å kunne utnytte enten bare den 
potensielle energien eller bare hastighetsenergien i 
bølgene. Det er imidlertid umulig. Uansett hvordan 
et bølgekraftverk konstrueres, så vil det ta ut like 
mye av hver av de to energiformene. 

Hvordan kan energien tas ut? 
Alle metc • energiutvinning fra bølgene kan 

antagelig føres ... :>ke til et grunnprinsipp, nemlig 
det at bølgekraftverket seiv må produsere utgående 
bølger som i størst mulig grad utslukker de innkom
me nde bølgene. En god bølgeenergiabsorbator må 
også være en god bølgegenerator. 

Det bølgeenergiproojekt som kanskje enklest illu
strerer dette prinsippet utvikles for tiden av Stephen 
Salter ved universitetet i Edinburg. Han tenker seg 
en meget lang, tung, flytende konstruksjon som ori-
enteres parallelt med bølgefronten. Bølgene vil da i 
første omgang blir reflektert utover igjen (figuren). 
Konstruksjonen har i forkant en rekke Jegemer som 
vipper opp og ned som et senter og produserer utgå
ende bølger. De løper i samme retning som de reflek
terte bølgene, og har samme høyde som disse, men 
er i motfase. De reflekterte og de produserte bølgene 
utslukker derfor hverandre. Resultatet blir at de inn-
kommende bølgene forsvinner når de treffer kon
struksjonen. Bak der.ne er det stille vann. Energien 
er følgelig overført ti! de svingende legemene som 
vist nederst på figur. 

Noe mer komplisert blir det når bølgeenergi-
absorbatoren består av et rotasjonssymmetrisk for-
trengerlegeme som svinger vertikalt i sjøen og pro
duserer ringformede bølger. Det viser seg at også 
slike ringbølger kan interferere med inngående plane 
bølger på en slik måte at disse svekkes, og energi 
overføres til det svingende fortrengerlegemet. 

Det viser seg også at det finnes en bestemt øvre 
grense for hvor mye effekt som kan tas ut fra inn-
kommende plane bølger ved hjelp av ringbølger som 
forplanter seg symmetrisk ut fra et punkt. Denne 
øvre grense svarer til den energimengJen som pr. 
tidsenhet passerer mellom to vertikale plan med av
stand lik bølgelengden delt på 2JI. 

Denne avstanden kan passende kalles for absorb-
sjonsbredden for et enkelt svingende fortrengerle-
geme. Den øvre grensen for effektutbyttet kan til -
svarende kalles for absorpsjonsbredde-effekten. 
Den er bare avhengig av bølgelengden og bølge-
høyden på de innkommende bølgene. Uansett hvil-
ken form, størrelse eller amplitude fortrengerlege
met har, så vil det ikke kunne yte mer enn 
absorbsjonsbredde-effekten. 

Absorbsjonsbredden kan teoretisk økes hvor for
trengerlegemet produserer usymmetriske bølger ved 
at det svinger i to eller flere moder samtidig. Et 
legeme i sjøen kan svinge i opptil seks moder svaren
de til legemets seks frihetsgrader. 

Det er teoretisk mulig å få ut hele absorb
sjonsbredde-effekten dersom fortrengerlegemet 
er i resonans med de innkommende bølgene. 
Det vil si at den frekvensen som fortrengerlegemet 
naturlig svinger med når det gis en vertikal kraftim-
puls på stille vann er lik de innkommende bølgenes 
frekvens. 

Dersom fortrengerlegemet ikke er i resonans, vil 
en også få ut effekt, men den vil alltid være mindre 
enn absorbsjonsbredde-effekten. 

Ved norskekysten vil et enkelt fortrengerlegeme 
ha en midiere ytelse som neppe vil overstige en me
gawatt. Et bølgekraftverk av noen størrelse vil der
for måtte bestå av et stort antall fortrengerlegemer. 
Det gjør det nødvendig å undersøke hvordan disse vil 
oppføre seg når de inngår i en gruppe. Det viser seg 
da at en kan få fortrengerlegemene til å hjelpe hver
andre slik at effektutbyttet for hvert legeme øker. 
Forutsetningen e - at avstand og orientering velges 
riktig i forhold til de innkommende bølgene. 

En slik uendelig rekke med fortrengerlegemer vil 
teoretisk kunne ta ut halvparten av den innkommen
de bølgeenergien. Ved å plassere en annen rekke bak 
den første, vil teoretisk hele den innkommende 
energien kunne tas ut. Det forutsetter imidlertid at 
både bølgelengde og innfallsretning er konstant. 
Hvis bølgelengden varierer, burde avstanden mel
lom fortrengerlegemene også varieres. men det er 
umulig i praksis. Hvis en slik rekke plasseres i et 
virkelig bølgemiljø vil derfor fortrengerlegemenes 
evne til å hjelpe hverandre være betraktelig mindre. ^ ^ 



aluminium 
-stadig sterkere inn 
ivärhverdag. 

Aluminium er eynetal l som med rette vies stadig ' 
større oppmeck'somhet av ingeniører, konstruktorer 
og arkitekter. Grunnen er metallets mange fordeler, 
som god formbarhet, lav egenvekt, god ledeevne, 
elegant utseende og høy korrosjonsmotstand. 

-Bruken av aluminium er også ressursbesparende 
fordi metallet for en rimelig-penge og med minimalt 
energiforbruk kan resirkuleres og fordi den lave 
egenyekten setter bl.a,. transportnæringene istand 
til å spare betydelige energimengder. 

ASV-gruppen er en integrert gruppe industri
bedrifter i Norge, Sverige og Danmark som årlig 
produserer og markedsforer ca. 300.000 tonn 
aluminujmprodukter i alle faser f'ra primær-
aluminRlm til ferdigvare. Gruppen har'ca. 7.200 

-ansatte og omsatte i 1976 for over 2 milliarder 
kroner. Gruppen satser sterkt pa, produkt
utvikling og foler seg overbevistom at fremtidehs 
samfunn i stigende,grad vil gjore bruk av 
aluminium. 

"GBWPPEN 
Årdal øgSunndal Verk a.s. 
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Hva gjøres i Norge? 
To bølgeenergiprosjekter med offentlig støtte er 

for tiden i gang i Norge. Det ene ved Sentralinstitutt 
for Industriell Forskning går ut på å konsentrere 
bølgeenergien i et fokus ved hjelp av et system av 
flytelegemer forankret neddykket i sjøen. En del 
lovende modellforsøk er utført ved Vassdrags- og 
Havnelaboratoriet. 

Det andre prosjektet har sitt utspring i teoretiske 
arbeider utført av fysikerae Kjell Budal og Johannes 
Falnes ved NTH. Kværner Brug har inngått en avta
le med disse to, og har nå gjennomført et mindre 
prosjekt for å finne ut hva kraftprisen omtrent vil bli. 

Det sistnevnte prosjektet skal gis en litt mer utfør
lig omtale. Det benyttes her et vertikalt svingende 
fortrengerlegeme som produserer symmetriske 
ringbølger. Problemet med kontinuerlig avstemming 
til resonans er løst på en spesiell måte som det vil 
føre for langt å komme inn på her. Et komplett for
trengerlegeme med innvendig hydraulisk maskineri 
og forankringssystem er konstruert. Konstruksjons
arbeidet er ikke ført lenger enn nødvendig for å få en 
realistisk kalkulasjon av produksjonsprisen. 

Fortrengerlegemet med forankringssystem er vist 
på figuren. Det er benyttet et gravitasjonsanker, da 
prisen på et slikt kan skuffes uten nærmere kjenn
skap til bunnforholdene. 

Øverst på figuren er gravitasjonsanker med foran-
kringsrør vist under utsleping. Forankringsrøret er 
festet til ankeret med et universalledd og blir, på 
grunn av flottøren, stående vertikalt i sjøen når anke
ret senkes ned på bunnen. Fortrengerlegemet kan så 

fløtes ut og koples til, og kabelen for ilandføring av 
kraften trekkes opp gjennom røret. 

Fortrengerlegemets dimensjoner og andre para-
metere er ikke optimalisert på grunn av prosjektets 
begrensede omfang. Valget av 16 meter som lege-
mets diameter er derfor nokså tilfeldig. Som maksi
mal svingeamplitude er valgt 3,5 meter og som øvre 
gqense for ydelsen er valgt 2,7 MW. Ankeret må ta en 
oppoverrettet kraft på 2000 tonn på grunn av oppdrif-
ten når fortrengerlegemet befinner seg i sin nedre 
stilling. 

Energiutbyttet ble anslått til 4 millioner kilowatt-
timer pr år for hvert fortrengerlegeme i en rekke ved 
Utsira. Det var det eneste sted med tilgjengelige 
bølgedata og behøver derfor ikke nødvendigvis væ
re et gunstig sted for et bølgekraftverk. 

Med dette energiutbyttet ble kraftprisen ca 8 
ganger høyere enn for nyutbygget vannkraft i Norge. 
Tiltross for denne skuffende høye prisen, har Kvær
ner Brug bestemt seg for å fortsette arbeidet med 
bølgekraften. Grunnen er at det finnes endel mulig-
heter for å få til en betraktelig prisreduksjon som bør 
studeres nøyere. Det vil også sikkert være mulig å 
finne steder som gir et høyere energiutbytte enn 
Utsira. 

Gunstige steder for et bølgekraftv;. k kan muli-
gens også finnes i deler av verden der er, kan aksep
tere vesentlig høyere elektrisitetspriser enn i Norge. 

Kværner Brug har søkt om økonomisk støtte fra 
NTNF for et utvidet prosjekt i 1978. NVE vil også 
delta, og antagelig dekke en del av utgiftene. Bud
sjettet vil, hvis dette går i orden, bli på 2 mill. kroner. 
Institutt for Eksperimental-fysikk ved NTH har også 
søkt NTNFom støtte, og vil blant annet gjøre en del 
modellforsøk. Dette vil bli nøye samkjørt med 
Kvæmers prosjekt. 

Dersom arbeidet i 1978 gir oppmuntrende resulta
ter, vil en prototyp kunne tegnes i 1979 og lages i 
1980. Testing i sjøen kan så begynne i 1981. Først 
langvarig testing av en slik prototyp kan gi endelig 
svar på om denne veien fører frem til løsning av 
bølgekraftproblemet. Det hele kan fortsatt stoppe 
opp på grunn av uoverstigelige hindringer av tek
nisk, miljømessig eller økonomisk art. Bølgeenergi
en bør derfor fortsatt betraktes som et tema forfrem-
tidsforskning og foreløpig holdes utenfor planleg-
gingen av vår fremtidige energiforsyning. • 
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Gass-og rökrensing 
Høyeffektfilter med helautomatisk funksjon 
for tøffe industrielle forhold og maksimal 
utskillingseffekt. 

STANDARD UTFORELSE FOR GASSMENGDER FRA 
5000 TIL 100.000n?/l. 

TALER BELASTNINGER OPPTIL 600g/n? 
UTEN FORUTSKILLING. 

ROBUST KONSTRUKSJON. 

UNDERTRYKKET I FILTERET 
RENSER FILTERSLANGENE. 

LETT TILGJENGELIG 
VED INSPEKSJON. 

LEVERES I PREFABRIKERT 
UTFØRELSE 

Har De problemene ? 
Uk. har filteret 
Vi løser Deres problemer 
sammen med Dem og 

Nordberg og Karlsen a/s 
POSTADr rOMBOKS 70 BNYN-OSlOo 

KONTOiUOR B«rN5vEltN J. OSlO 6 
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Miljøvernteknologi - oppstrøms 
utvikling i 10 år 

Av sivilingeniør Bjørn Sveen 
Norges Industriforbund 

Den kraftige satsingen på industriut
bygging, og spesielt på kraitkrevende 
Industri, førte ikke bare til flere ar-
beidsplasser og bedre økonomiske for
hold. Medaljen hadde også en bakside: 
Rundt tettbebyggelse og intensive Jord
bruksområder viste naturen sykdoms-
tegn., I forbindelse med større Industri
anlegg var disse tegnene spesielt syn
lige. Hele dalfører kunne være fylt av 
røyk, vannet i enkelte fjordarmer og stil-
leflytende vassdrag ble grumsete og 
begynte é lukte råttent. Skum, søppel og 
olfeklumper langs strendene. Illeluk
tende røyk fra søppelfyllinger. 
Slik ville vi ikke ha det lenger. Men i 
slutten av 60-årene var renseutstyr for 
Industriprosesser bare delvis utviklet, 
lovverket var heller ikke særlig strømlin
jeform et, og det som fikk fart på tiltake-
ne i Sverige- økonomiske vfrkemidler-
fikk vi i Norge først i 1974-75. 

Hovedtrekkene i utvikling av miljøvernteknologi 
kjenner vi igjen fra andre problemområder: I første 
omgang er man opptatt av å demme opp for for-
urensningene der de oppstår; bygge renseanlegg, 
spesialdeponier og -forbrenningsovner. Etterhvert 
trenger tiltakene oppstrøms mot kilden og selve pro
duksjonsprosessen eller produktet blir gjenstand for 
kritisk vurdering og endringer. Typisk er al første 
fase medfører høye driftskostnader, mens investe-
ringene i annen fase er langt større enn i første. 
Driftskostnadene for «rensing ved kilden» blir min
dre, fordi man som regel får igjen energi og råstoff. 
At de totale kostnadene til slutt blir lavere enn før 
man begynte å ta hensyn til miljøet. er bare en grønn 
drøm. 

De fleste renseprosesser har sin opprinnelse i in
dustriproduksjon. Mellom de to ytterpunktene for
tynning - innkapsling, ligger det en rekke kjente 
teknologier, først og fremst forskjellige separe-
ringsmetoder, kjemisk reduksjon/oksydasjon, for
brenning, biologisk nedbryting, adsorpsjon etc. Ut

styr som opprinnelig var konstruert for produksjon 
er blitt tilpasset renseprosesser. Til dels har utvi-
klingen skjedd uavhengig av bransjer. F.eks.: 
• Mindre, innendørs flotasjons- og lamellsedimente-

ringsanlegg i stedet for de plasskrevende sedimen-
tcring:» bassengene. 

• Filtermedia som tåler høyere mekanisk, termisk 
og kjemisk belastning. 

• Bruk av kjemikalier til felling, spalting, adsorpsjon 
etc. 

• Utvikling av selektive sonder og elektronikk som 
muliggjør høyere grad av prosesstyring og automa
tisering av renseanlegg. 

1 stedet for å gjennomføre en nitid oppramsing av 
alle teknologiske nyheter og forbedringer, synes en 
gjennomgang av hvordan de tyngste industribran-
sjene i Norge rent teknisk løser utslipps- og avfalls-
problemene mer interessant. «Tunge» her i den be-
tydning at miljøverninvesteringene teller relativt 
tungt. Noen bransjer er ikke nevnt, mest av plass-
hensyn, men også fordi forurensning og tiltak er 
mer uenhetlige. 

Treforedling 

Denne bransjen vil stå for mer enn Vk av de totale 
miljøverninvesteringene i norsk industri, og en stor 
del av disse investeringene vil ha tilknytning til pro-
sessomlegginger innen sulfittcelluloseindustrien. 

Rensetiltakene kan grovt inndeles i tre kategorien 
1. Gjenvinning av fiber 
2. Gjenvinning av kjemikalier og varme 
3. «Ekstern» rensing 

Fibergjenvinningen begynte i all enkelthet ved at 
man samlet mest mulig av fiberholdige avløp og be-
nyttet det om igjen i prosessene. Da det ikke er 
praktisk mulig å resirkulere alt vannet, raffinerte 
man fibergjenvinningen gjennom flotasjonstrinn og 
selvrensende filter/siler. 

«Ekstern»-rensing bestod tidligere av store scdi-
menteringsanlegg under apen himmel. Idag er ten
densen mer i retning av flotasjonsanlegg eller kje
misk felling i innendørs lamellsedimenteringsanlegg. 

Mens det helt frem til 30-årene ikke ble satset stort 
på den illeluktende sulfatcelluloseprosessen, førte 
kravet om utslippsbegrensning til at kjemikaliegjen-
vinning og dermed sulfatcelluloseprosessen ble opp
vurdert. Overgang til kontinuerlige kokeprosesser i 



for å oppnå bedre ressursutnyttelse og prosesskon-
troll likeså. 

Videreutnyttelse av sulfitavlut til produksjon av 
sprit, gjær, vanilin, lignosulfonsyrer samt termisk 
utnyttelse (Zimmermannprosessen) fant sine 
teknisk-økonomiske begrensninger før miljøvem-

Kontinuerlig sulfatcellutose-koker. M. Peterson & SPn, Moss 

æraen egentlig begynte i Norge. Omvendt osmose for 
oppkonsentrering av vaskevann er av nyere dato. 
Omlegging av sulfitprosessen fra uløselig Ca-base til 
løselige (Na, Mg eller N Ha) for å muliggjøre kjemika-
liegjenvinning ved inndamping og forbrenning har i 
de siste årene vært en trend også i Norge. 

Samtidig med at celluloseproduksjonen er blitt 
gjort mindre forurensende, har det også vært satset 
mye på å «omgå» disse prosessene. Dette kan delvis 
oppnås ved å øke i.nblandingen av termomekanisk 
masse og ved å intensivere innsamling av returpapir. 
Utvikling av såkall avsvertingsutstyr for returpapir 
har muliggjort større innblanding av returfibre i 
avispapir. For tiden er ikke de største prdblemene 
tekniske, men mer av markedspsykologisk karakter. 

Blekertenes avløpsforhold er i den senere tid 
kommet mer i fokus. Debatten rundt mikroforurens-
ninger har ført til en utviklingstrend bort fra klor og 
overtil oksygen, oson, peroksyd og klordioksyd som 
blekemiddel. 

Det «nyeste» problemområdet i denne (som i 
mange andre) bransjer er intern støy. I valget mellom 
å bygge inne støykildene ellerde ansatte, hartrenden 
for eldre bedrifter gått i retning av den siste løsningen 

- delvis på grunn av vedlikeholds- og kontrollhen-
syn. I nytt produksjonsutstyr blir det derimot lagt 
større vekt på støydemping av kilden. 

Sildolje- og sildemelindustrien 
Den velkjente lukten fra denne industrien ble også 

tidligere forbundet med penger. men da med et annet 
fortegn. Nå koster det denne bransjen bort i mot 200 
mill. kr å fjerne lukten. 

Det er først og fremst tørking av fiskemel som er 
kilden til luktgassene. Luktstoffmtensiteten varierer 
med råstoffets kvalitet, og når dette er gammelt eller 
avfall fra andre fiskeforedlingsbedrifter, kan lukten 
være ubeskrivelig. Tidligere ble gjennomfyringstør-
ker i stor utstrekning benyttet, og de enorme 
røykgassmengdene disse produserer ble vanskelig å 
hanskes med når man skulle begynne å tenke ren-
sing. 

Utviklingen av indirekte damptørker for sildemel-
produksjon medførte så små luftmengder at de kun
ne inntas i friskluften til fyringsanlegget. Dermed 
fikk man en termisk etterforbrenning av luktstoffe-
ne. Denne relativt enkle måten å lose luktproblemet 
på, samt økonomisk støtte, har fått mange eldre be
drifter tii å skifte ut gjennomfyringslørken med 
damptørke. 

De som derimot vil beholde gjennomfyringstørken 
må satse på annen rensing. Sjøvannsvaskere viste 

1962 Granneloven for røykutslipp fra nv produksjon 

1971 
Mardøla-aksjonen 
Vannvernloven 
Konsesjonsbehandling påbegynnes 

1974 
Granneloven for eldre industri 
1. Mjøsa-aksjonen 

1975 
Refusjon av investeringsavgift. 
Galvanoteknisk > papirtabrikker renset 

1977 Produktkontrollov t Arbeidsmiljølov 
2. Mjøsa-aksjorten 

Ny forurensningslov 

1984 Miljøverntiltak i eldre industri ferdig 

1990-
årene 

Rensetiltak for kommunale kloakkanlegg ferdig 

1 



SPØR SAXLUND FØRST 
VART PRODUKSJONSPROGRAM 

Transport og dossrlng 

Utmatingsanlegg for runds, 

rsktangular« og kvadratisk« siloar 

Utlastlngsslloer mad tsmmsr lukar 

Stangmataranlagg for rektangulære siloar 

Doserlngsanlegg for alle typar materialar 

Transportskruar, loddrett« - skri og vannrett« 

Transportanlegg for alle typar materialar 

5E2CDBE 

Energlglenvlnnlng 

Fyringsanlegg for treavfall 

Stsv-lnnblislngsfyring 

Tre- og barkforbrennlngsanlegg med fortarklng 

Forbrannlngsovner for gass med hey eller lav brennverdl 

Pneumatisk transport- og avsugnlngsanlagg 

Viftar, syklonutsklllere, sluaaspjeld 

Rer kenaler, bend, grenrør, flenser, spjeld 

Posefllter og vsskeanlagg 

• A J I N P ^ 
Postadr. 4994 Akland 
Telex 18153 saxrl n 
Tel. (041)52 100 - 1017 

RISØR 

SPESIALITET: FLYTTING AV INDUSTRI
BEDRIFTER OG MASKINMONTASJE 

Demontering, transport og 
montering utføres av kvalifiserte 
faglærte medarbeidere. 
Disponerer: mobilkraner, 
kranbiler, lastebiler og trucker. 

Vi har flyttet og montert utstyr for bl.a. Kongsberg Våpenfabrikk, Det norske Veritas, 
Bærums Verks dørfabrikk, Bjølsen Valsemølle, Thune-Euréka, Sætre KJeksfabrikk, 

Nodast, Tlademana Tobakafabrik m.fl. 

OPPDRAG UTFØRES OVER HELE LANDET, TIL FASTE PRISER 

Vir Industrisnrvice omfattar: 
Flytting, montasje, transport, maskln-
reparasjoner og vedlikehold. Plate-
og sveiseverksted, konstruksjonar i 
stål, rustfritt og aluminium. Maskln-
verksted, boring, fresing, dreiing 
også I numerisk styrt maskin. 

LEKNES-
INDUSTRIMONTASJE 

AKSJESELSKAP 

Ole Devigsvel 24B, Oslo 6 - Tlf. (02) 6862 90 



Il 
seg effektive, men ikke alle luktstoffene blir adsor-
bert. Kjemiske vaskere med natriumhypokloritt som 
oksydasjonsmiddel virker bedre, men forurens-
ningsmyndighetene mener foreløpig denne lys
ningen ikke er like driftssikker som forbrenning. 
Kombinasjonen sjøvannsvasking med etterfølgende 
kjemisk oksydasjon er likevel det pålegget de fleste 
har fatt for en treårs prøveperiode. 

Det bør ikke være unevnt at bransjen for å kunne 
oppfylle konsesjonsvilkårene også er nødt til å ut vi
kle måleutstyr for kontinuerlig kontroll av «luktiü-
tensiteten» og BOD-innholdet i avløp fra bl.a. inn-
damper. 

Aluminiumindustrien 
Dette er sannsynligvis den bransjen hvor »orge 

har hatt størst innflytelse på miljøteknologisk utvik
ling. Søderberg-ovnene med gasskappe ga så pass 
konsentrert mnsavtrekk at man etterhvert kom frem 
til gjen vinningsprosesser for fluoret. I første omgang 
gjorde man dette ved absorpsjon i vann, og man fikk 
fluoret ut som aggressiv flussyre (Mosjøen). 

Neste trinn i utviklingen var tørrensing. Ovnsgas-
sene ble ledet gjennom aluminiumoksyd med etter
følgende posefilter. Aluminiumoksydet med adsor-
bett fluor kunne føres direkte tilbake til elektrolysen 
(Lista, Årdal). Etter posefilteret må avgassene ledes 
til vasketårn på grunn av SCh-innholdet. 

Det siste utviklingsskrittet kom med fullstendig 
innkapslingavovnermedforbrente anoder (Årdal). I 
de nyeste ovnene er oksyd-tilførsel og nedslåing av 
skorpe innebygget og automatisert. Røykgassenes 
fluorinnhold blir oppfanget av aluminiumoksyd, som 
ovenfor, og gasstapet til hallatmosfæren blir så lite at 
rensing av ventilasjonsluft blir overflødig. 

Elkem-Spigerverkets Forskningsavdeling har i 
fiere år arbeidet med utvikling av en 
pyrohydrolyse-prosess for destruksjon av kasserte 
ovnsbunner. Disse inneholder karbon- og fluorfor-
bindelser. Ved pyrohydrolysen blir karbonforbin-
delsene forbrent under utnyttelse av brennverdien. 
Dessuten blir fluoret gjenvunnet. I Mosjøen er det 
bygget et anlegg i full skala. Rent kjemisk fungerer 
prosessen, men man har hatt endel vanskeligheter av 
mekanisk art. 

Ferrolegering 
De enorme røykgassmengdene fra ferrosilisium-

og silisum-metall-smelteovnene var lenge bøygen for 
rensing av støvet i avgassene fra denne bransjen. 
Mens vanlige stålovner og ferromanganovner kunne 
lukkes, måtte toppen av ferrosilisium og silisiumme-
tallovnene være tilgjengelig for stakemaskinen. 
Luftmengdene som skulle til for å sikre at røykgas-
sene ble trukket ut gjennom skorsteinen, måtte der
for bli uforholdsmessig store. På forskningssenteret 

FeSi-posgfilter (baghouse) og pelletsanlegg. ES. Fiskaa Verk, 
Kristiansand 

ved Elkem-Spigerverket A/s. Fiskaa Verk, Kristian
sand, er det i løpet av de siste 25 år gjennomført et 
stort arbeide for å få bukt med disse problemene. 
Flere tekniske løsninger ble forsøkt, uten at man var 
fornøyd med resultatet. Først for vel 2 år siden kun
ne man si at man var ved veis ende. idet et modifisert 
posefilter (baghouse) ga den ønskede renseeffekt. 
Som man serav bildet fra Fiskaa Verk, erdimensjo-
nene for renseanlegget med pelletsanlegg til venstre 
for én smelteovn av ganske anseelige dimensjoner. 1 
løpet av inneværende år er også et mindre plasskre-
vende rensei. ilegg basert på høybelastnings-
posefilter satt i drift (Tinfos). 

Energigjenvinning i forbindelse med røykrensing 
erblitt et viktig punkt. Energien i røykgassene kan 
fanges opp i et dampkjeleanlegg foran posefilteret, 
og alt etter hvilke avtaksmuligheter som foreligger 
anvendes av en nabobedrift. til boligoppvarming 
(Lilleby) eller produksjon av elektrisk kraft. Seiv om 
virkningsgraden ved det siste alternativet blir liten, 
bürdet likevel så mye kraft igjen at man fra energien i 
røykgassene fra tre ovner får nok kraft til en fjerde 
ovn (Bjølvefossen). 

Den senere tids større vekt på arbeidsmiljøet og de 
dystre fremtidsutsiktene for «billig» energitilførsel, 
har forsert utviklingsarbeidet med å lukke ovnstop-
pene. Allerede ved en «semilukking». som er vanlig 
teknologi idag vil varmestråling, trekk og røykgass-
mengder være betraktelig mindre. Men en uforbrent 
CO-gass får man først ved fullstendig lukking, og for 
å få det til må skorpen brytes på annen måte enn ved 
staking. ES-gruppen har utviklet en metode der 
øverste del av ovnsbunnen er gitt en flerkantet form 
og ved at den roterer blir skorpen brudt. Renser man 
så røykgassene i våtvaskerne. unngår man tempera-
turproblemer, men det betinger et etterfølgende 
vannrenseanlegg med høye driftskostnader. For ti-
den blir det gjort forsøk med tørrensing i keramiske 
rør. Den uforbrente gassen har man flere alternative 
bruksmuligheter for; kjemisk, dampproduksjon eller 
kanskje direkte i gassturbin. 

Røykrensningen innen denne industrien medfører 
også et formidabelt avfallsproblem, ca 500000 m 3 

lettflylende rensestøv. Som det foreligger fra pusefil- ( 



Den norske Hypotekforening 
for 2den prioritets pantelaan 

Den norske Hypotekforening for 2den priori
tets pantelaan har som formål å yde mellom
lange og langsiktige lån sikret med pant i be-
byggede eiendommer. Lån ydes ikke med pant 
i landbrukseiendommer. Foreningen yder lån 
over hele landet, såvel til boliger som til handel 
og næringsliv. 

Foreningens lånegrense er 75% av den verdi 
som legges til grunn for lånet. 

Henvendelser og søknader om lån sendes den sted-
lige lånekommisjonær eller: 

Den norske Hypotekforening 
for 2den prioritets pantelaan 
Postboks 1226, Vika, Oslo 1. Tlf. (02) 2001 35 

HARD PVC 
rør, rørdeler og armatur. 
Spesielt egnet for anlegg som er utsatt for kjemiske 
angrep, teks. på sykehus og i laboratorier. 
Vi lagerfører rar i talge N.S. 2944 og FIP rørdeler 
og armatur for liming. 
Kontakt oss, vi gir veiledning og beregner Deres 
anlegg. Be om spesial-katalog. 

HEIDENREICH Uelandsgt.85, III. (02)232980. 
Postboks 33S7 SA - Oslo 4. 

Elavo gulv 
Det ideelle mellomgulv. 
Elavo gulv er et prefabrikert mellomgulv for 
bruk i tranformatorstasjoner, datasentraler, 
kontrollrom, tavlerom, kontorer etc. der 
det stilles store krav til brannbegrensning 
og fleksibilitet i tekniske installasjonen 

Velg Elavo gulv til deres neste bygg. 
Vi leverer komplette ferdigmonterte gulv. 

Ring eller skriv etter brosjyre og pristilbud. i 
/ x / • • * • . . / 
7~~lS Z~" 
I . r r~ .. 

se trading as 
6410SAGVAG - SALGSKONTOR: POSTBOKS 2613 - 6010 BERGEN - TLF. (05)218965 4 ^ ^ ^ V TELEX: 42972 SET N. 



A/S Norsk Viftefabrikk ]v_ 
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Morgendagens samfunn 
er arbeidsoppgåver idag! 
Indre miljø: 
Menneskenes helse og trivsel på 
arbeidsplassen har en sentral 
rolle i dagens miliøtenking, og 
kravene til arbeidsmiljø vit 
utvilsomt øke i årene som 
kommer. Den nye «Lov om 
arbeidervern og arbeidsmiljø» 
som trådte i kraft 1. juli 1977, 
krever losning av store, interes
sante og viktige oppgåver. 

Ytre miljø: 
Kravene til støv utskilling, gass-
absorbsjon, luktfjerning og 
rensing av røk er i dag store. 
Vårt samfunn i fremtiden 
avhenger av våre evner til å lose 
oppgåvene riktig. 

Ressjrsqjenvinning: 
Systemer for ressursgjenvinning 
blir stadig mer aktuelle. Energi-
gjenvinning fra industriprosesser, 
materialgjenvinning fora redusere 
forbruket av råmaterialer samt 
avfallsgjenvinning er blant de 
om^der som trenger gode 
systemer og løsninger. 

A/S Norsk Viftefabrikk i miljøvernets tjeneste» 
A/S Morsk Viftefabrikk - MV - har siden etableringen 
i 1932 arbeidet med miljøvern. Vi er markedsledere 
i Norge innen tuft- og gassrensing. luftkondisjonering, 
ventilasjon, material-og energ igjen vinning, Dessuten 

Industridivisjonen: 
Til aluminiumindustrien i inn- og 
utland har A/S Morsk Viftefabrikk 
hatt flere store leveransen 
Bare på det amerikanske 
kontinent er anleg g til en 
verdi av 250 miliioner kroner 
under oppføring. Industridivi
sjonen har også hatt leveranser 
til Australia, Mew Zealand, Japan 
og Europa. 
I løpet av 1977 starter vi opp hele 
4 store renseanlegg til norsk 
ferrosiltciumindustri. Anleggene 
har spesielt utviklede filtrerings-

har vi betydelige aktiviteter i utlandet Vår evne til 
å utvikle og levere systemer og produkter har gitt 
mange interessante oppgåver og vil gi enda flere 
i årene som kommer. 

og gjenvinningssystemer som er 
miljøvennlige og energisparende. 
Langs kysten skal det i løpet av 
året kjøres i gang 9 luktfjernings-
anlegg i sildeoljeindustrien. 

Marinedivisjonen: 
Foruten leveranser til alle typer 
skip, er A/S Morsk Viftefabrikk 
også sterkt engasjert innen 
offshore-sektoren. Alle luftbe-
handlingssystemene ved 
Statfjord «A« er levert av A/S Norsk 
Viftefabrikk, og vi er med på de 

fleste andre prosjekter innen 
denne sektor i Mordsjøen. 

Komfortdivisjonen; 
Morsk Viftefabrikks komfort-
divisjon har distriktskontor i 
8 byer. Av leveranser kan nevnes: 
Scandinavia Hotel, Felles-
rpsieriet i Oslo, DnC Oet norske 
Veritas, Store brs-id-ld un, 
LV-dører & CC nye lokaler 
i Nome. Oniversiktet i Tromsø 
og Bergen, Fyl'essykehuset i 
Sogn ro Fjordb • -,.,n. 

A/S Norsk Viftefabrikk søker siviHngeniøre Irs^e/siører 
som vil være med og iøse interessante oppgåver 
Arbeidsområdene vil være: - studier av det indre og 
ytre miljø - ventilasjon - luftkondisjonering -
material- og energigjenvinning - støvutskrllinj - luft-
og gassrensing - dampteknikk. Arbeidsoppgåvene 
v:T, avhengig av erfaring, interesser og personlig 
utvikling, omfatte: - forskning og utvikling av nye 
syste^er og produkter - deltagelse i laboratorie- og 
piloto. deggsstudier - salg og markedsføring -
forhandltnger i inn- og utland - prosjektering av 
utstyr og «turnkeyanlegg« - konstruksjon - prosjekt-
ledelse - ledelse av montasje, igangkjøring, 
overlevering og oppfølging av anlegg - service og 
vedlikehofd. 

Våre ar.satte gis videreutdan- ?I: men de 
forskjell ge områder ved en oir ' A s,.de intern og 
ekstern kursvirksomhet Vi kar * Jby tilleggs-
pensjonsordning, gode lønnsfornold og et godt 
arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler. 
Er noe av dette interessant for deg, send en 
søknad eller ring viseadministrerande direktør 
Raymond Rooth for flere opplysninger i tiden 
8.00-16.00, tlf. (02) 19 06 00. Søknad sendes tii 
A/S Morsk Viftefabrikk, Ole Deviks vei 10. Oslo 6 
og merkes -F/R. Rooth». 

A/S NORSK VIFTEFABRIKK 
Hovedkontor og verksted: Ole Deviks vei 10, Oslo 6, tlf. (02) 19 06 00 

Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tromsø Skien Hamar Ålesund Steinkjer 



trene, kan det ikke brukes til noe fornuftig formål. 
Det må først pelletiseres. Mange bruksområder har 
vært vurdert, og en del forsøkt. Det mest lovende ser 
ut til å være innblanding i cementproduksjonen. Til
bakeføring til prosessene i pelletisert form lar seg 
teknisk gjennomføre, men fordi man da holder for-
urensningene i kretsløpet, vil disse stadig øke og føre 
til vanskeligheter med prosessen og utbyttet. 

Verkstedindustrien 
Forurensninger fra denne bransjen er oppstått i 

galvanotekniske avdelinger og i forbindelse med sy-
rebeising og maskinering av metaller (oljeemulsjo-
ner). Teknologien som er tatt i bruk for å rense avløp 
fra galvanoteknisk avdeling er stort sett utviklet for 
lengst i andre land og baserer seg på kjente kjemiske 
prinsipper. Men slammengden som oppstår gjennom 
disse konvensjonelle renseanleggene har ført til at 
man heller forsøker å forandre produksjonsproses-
sene med tanke på at avfall ikke skal oppstå. Slik er 
det parallelt med rensingen blitt innført mer raffiner
te spyleprosesser som bruker mindre vann, og tilba
keføring av kjemikalien Anvendelse av mer avanser
te rensemetoder innen denne sektor, som syrerege-
nereringsanlegg, ione bytte ran legg for vannresirku-
lering, Lancy-metoden osv. har ikke slått til i Norge. 

Flere avanserte rensemetoder for brukte olje-
emulsjoner er i de senere årene blitt utviklet, men det 
har ofte vært slik at disse metodene var bundet til 
visse typer emulgatorer. Ska! en blanding av for
skjellige emulsjoner behandles, blir man nødt til å 

Kontinuerlig regenererende ionebytteranlegg ved Grorud 
Jernvarefabrik, Oslo 

innkorporere flere prosesser i samme anlegg; metall
salter, koalesense, syretilsetting, høytemperatur 
etc. 

Potetbearbeidingsindustrien 
De fleste utslippsproblemene i denne bransjen har 

latt seg løse ved «tilbakeføring» av produksjonsav-
fallet til landbruket. 

Prosessteknisk bød behandling av fruktvann fra 
potetmelproduksjonen på den største utfordringen. 
Bransjen tok opp en gammel idé, inndampning og 
videreforedling til kraftfortilsetning. Sildemelindu-
striens prosess for lim vann ble modifisert spesielt for 
fruktvann, bl.a. ved hjelp av moderne dekanter-
sentrifuger og et koaguleringstrinn for utskilling av 
eggehvitestoffer, fikk man et resultat man er fornøyd 
med. Foreløpig er ett anlegg i drift ved Toten Potet-
melfabrikk på Lena. I tillegg vil det bli bygget et i 
Brumunddal. 

Hva vil fremtiden bringe? 
Hittil har vi i stor utstrekning vært opptatt av å 

bygge renseanlegg på bestående prosessutstyr. 
Først i den senere tid er utslippsbegrensninger blitt 
likestilt med konstruksjonskriterier som vedlike-
hold, betjening etc. Ennå noen år vil renseanlegget 
være «tilleggsutstyr» fordi kravene ikke er like 
strenge i alle land eller er avhengige av resipienter. 

Hensynet til det ytre miljø har vel også nærmest 
spilt solo de siste årene. Nå kommernye arbeidsmil-
jøkrav. Våre offentlige myndigheter vil dessuten i 
fremtiden i langt større grad vurdere styring av indu
striens energitilgang, råstofrutnyttelse. energi- og 
råstoffbegrensninger og «offentlige» produktkrav. 

At dette vil by på utfordringer til teknologisk fan
tasi, er klart. Endel av dagens prosesser og produk
ter vil siles bort i denne utviklingen - bedrifter også. 
Vi kan vel i tillegg trygt anta at de «nye» produktene 
vil bli dyrere for forbrukerne. Avfallsutnyttelse. 
energisparing og resirkulering var i industrien allere
de tidligere innstilt på det kostnadsmessig mest op
timale, pp-prinsippet slår til, seiv om den første p'en 
etterhvert får et noe annet innhold. • 
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Hartmark & Iras er rådgivere i organisasjon og 
bedriftsledelse. Vi er ca. 50 medarbeidere som 
arbeider med oppdrag innen næringsliv og for
valtning. 
Vi er et framgangsrikt firma med en egsu artet 
organisasjonsform og en stil som er ny og spen
nende. Av konsulentfinmaene er vi b\snt destørste 
i Norge, med tyngden av virksomheten i Oslo
området 
Ikke alle stillinger gir deg de utviklingsmuligheter 
du kanskje kunne ønske. Men her ligger et av våre 
største aktiva. Ved siden av et interessant arbeid, 
vil en stilling hos oss gi deg muligheter til bevisst 
å styre din egen utvikling. 

Erfaring fra Hartmark & Iras vil utgjøre en solid 
plattform i din karriere, og virke som et springbrett 
mot senere mål. Den vil gi deg en stor kontakt
flate på meget høyt nivå innen næringsliv og for
valtning. Gjør du en god jobb hos oss nar du store 
valgmuligheter senere. 

Hos oss kan du tilegne deg mye på kort tid. Gjen
nom krevende og allsidige oppdrag vil du få kon
sentrert ledererfaring. To år hos oss tilsvarer kanskje 
5-6 år i en «normal» jobb. Arbeidet vil b!i et viktig 
ledd i din egen lederutdannelse. 

Alle våre medarbeidere nyter en utstrakt grad av 
frihet i arbeidet Vi har et usedvanlig godt miljø, 
både faglig og kollegialt 
Vi søker handlekraftige, målbevisste mennesker 
med personlighet og perspektiv. Vi søker mennes
ker som er dristige i sitt arbeid - men som samtidig 
kan tenke rasjonelt og objektivt 
Av de mer formelle krav kan vi nevne: 
• Du må ha solid teoretisk utdannelse 

(siv.ing./siv.øk,). 
• Du må ha minst 5 års praksis fra Indu

strien, helst med ledererfaring. 
• Du rna Være mellom 30 og 40 år. 
Send oss én kort orientering! om din bakgrunn. 
Henvendelse J. Stark. 

1 søker f kre usedvanlige medarbeidere 

HARTMARKE^IRAS 
Rådgivere i organisasjon og bedriftsledelse. 
Chr Krohgs gt 32 B, Oslo 1. Tlf.: (02) 110190. A _ 2 B 1 e 



KONGSBERG våpenfabrikk 

— hvor teori blir til praksis. 

- Bildeler 

- Datasystemer 

- Elektronisk navigasjon 

- Forsvarsprodukter 

- Gassturbiner 

- Utstyr og tjenester 
for oljeindustrien 

HOVEDKONTOR OG FABRIKK 
3600 Kongsberg 
Tel.: (034)33260 
Telex: 11491 

OSLOKONTOR 
Drammensveien 40, VII 
Oslo 2 
Tel.: (02)566770 

(02)567368 (Teknologi) 
Telex: 11114 

MEDLEMMER A V 

NORSKE 
PATENT-
INGENIØRERS 
FORENING 
Patantar- Varamarkar - Manatra 

Raidar Gjartian 
Frldljof Knudsen (aososlert) 
Morian Qulst-Hansatn (aaioalart) 

f firma *b BERGEN 
PATENTKONTOR 
Verftsgaten 2a 
(Postboks 981), 5001 Bergen 

Tom Bryn 
Ola J. Aartlot 
Rolf Lartan 
Johan H. Garbltz 
Sigrun E. Gratball 
Watdemar J. Janset 
Pil Gulbrandsen 

i firma BRYN A AARFLOT tø 
Stortingsgl. 8, 
(postboks 1364), Oslo 1 

Kjell Gulbrandaen 
Gunnar Ulletvedt 
Knud'Hanry Lund 
Gunnar O. Reistad 
Lara Brevlg 
Olav Robsahm 
Jan E. Helgemd 
J.-Fr. VMars-Oahl (aaaoalert) 

i firma BRYNS PATENTKONTOR tø 
Tostrupgarden. 
Karl Johansgt. 25. Oslo 1 

Per Onaagar 
Rolf DletrlchDon 
J.G. Standber? 

i firma ONSAGERS PATENTKONTOR 
Onaager A Dletrichaon 
Cam. Colletts vei 4. Oslo 2 

Kristian O. Berg 
Franz W. Mumlar 
Fredrik W. Meyn 
Olav M. Thun (assosiert) 

i firma OSLO PATENTKONTOR tø 
Dr.lng. k.O. Berg 
Holtegt. 20, Oslo 2 
(Postboks 7007 H. Oslo 3) 

Erik Bugge 
Erling Ouande 
Johan Collett Kotet 
Brynjulf Aarum 
Bjarne Fe>nn 
Hallvard O. Lid 

i firma TANOBERGS 
PATENTKONTOR A.S 
Uranienborg Terrasse 19. 
{Postboks 7085 H), Oslo 3 

Karsten 8. Halvorsen 
Helge P. Halvorsen 
Audun Kristensen 
Henrik Levkowetz 

i firma J.K. THORSENS 
PATENTBUREAU 
Munkedamsveien 67. 
(Postboks 2584, Solli), Oslo 2 
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Enten løsningen ligger i en 
3,2 mm «POP»-nagle, en O-ring 
i nitrilkvalitet eller en 260 mm 
lang ekspansjonsbolt; vi arbeider 
daglig med å løse problemer 
innenfor vårt fagområde i de 
forskjelligste deler av industrien. 
Målet er alltid lavest mulig 
kostnad for installert del og våre 
løsninger ligger i gjennom-
arbeidede systemer og 
produkter: sikre og formåls-
tjenelige festeanordninger og 

tetninger, korrekt montert med 
de riktige verktøy for situasjonen. 
La oss informere Dem om 
muliglietene. Sannsyniigheten 

er stor for at også Deres 
problem kan loses med en av 
våre festeanordninger eller 
tetninger. Ta kontakt. 

SIONG fasteners as 
Postboks 6020 Etterstad, Oslo 6. Biskop Jens Nielssøns gt. 5. 
Tlf. (02) 686643. Telex: 11943 teddy n. 
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Moderne teknologi har ikke bare 
gitt forringelse av miljøet 

Av overlege, dr.med. Johs. A.B. Barstad 
Statens institutt for folkehelse 

De siste 10-15 årene har opinionen i de industriali
serte land i tiltagende grad vært opptatt av den trusel 
som forurensningene av vårt livsmiljø på lang sikt 
kan bety for menneskelig helse og trivsel. Begreper 
som kjemisk miljø, giftmiljø og toksisk miljø er be
gynt å få hevd selvom oppfatningen av disse ikke 
alltid er klare og entydige. 

Vi skal i det følgende se litt på status i dag og på de 
utviklingstendenser som synes å avtegne seg når det 
gjelder miljøet. Det kjemiske miljø kan defineres 
som summen av de kjemikalier vi på ulike mater 
kommer i kontakt med. Det kan være forurensninger 
og tilsetningsstoffer i nærings- og nytelsesmidler vi 
spiser og drikker, luftforurensninger vi puster inn, 
f.eks. sigarettrøyk, bileksos etc., videre kan det væ
re legemidler, planteveramidler, kosmetika, maling, 
lakk, vaske-, rense- og løsningsmidler, impregne-

ringsmidier og mange andre stoffgrupper som vi med 
eller uten vårt vitende utsettes for. 

Kanskje hundretusener 
Vi skal ikke her gå i detalj når det gjelder kompo-

nentene i vårt kjemiske miljø, det er etterhvert blitt 
ganske mange av dem. Hvor mange er det neppe 
noen gitt å si, vi kan bare danne oss vage forestil-
linger om størrelsesordenen. Noen sier: Kanskje 
hundretusener. Vi bør også nevne at strengt tatt er 
det ikke bare skadelige komponenter dette miljøet 
består av. Ofte omtales det kjemiske miljø som sy
nonymt med det toksiske eller giftige miljø fordi det 
er skadevirkningene man er mest opptatt av. Det 
skulle imidlertid vær unødvendig å si at mange av 
komponentene i vårt kjemiske miljø er nødvendige 
forutsetninger for alt liv på jorden. Trass i dette er de 
samme stoffene skadelige for vår helse og trivsel hvis 
de forekommer i vesentlig høyere konsentrasjoner 
enn de som er gavnlige og nødvendige for oss og 
andre levende organismer. Iblant illustreres dette 
med ekstreme eksempler, som f.eks. at luftens oksy
gen som vi ikke kan leve foruten, i høyere konsentra
sjoner kan fremkalle alvorlige forgiftninger. Luftens 
nitrogen, som vanligvis oppfattes som uskadelige, er 
likeledes giftig i høye konsentrasjoner. Karbondiok-
syd, som virker skadelig i konsentrasjoner på én 
prosent og raskt dødelig ved 6-10 prosent, er en 
nødvendig betingelse for alt planteliv og dermed alt 
liv på jorden. 

Tungmetallene i vårt miljø har dårlig ord på seg. 
Ikke desto mindre er mange av disse metallene nød
vendige for organismers vekst og trivsel. Til disse 
såkalte essensielle tungmetallene hørerjern, kobber, 
kobolt, zink, mangan, krom og molybden. Flere an
dre tungmetaller diskuteres som mulige essensielle 
metaller, deriblant nikkel, tinn og antimon. Også de 
nødvendige metallene kan fremkalle alvorlige helse
skader hvis de tilførte dosene blir store. 

Har krevd mange tusen dødsofre 

Ganske ofte i de senere årene er opinionen blitt 
oppskaket av meldinger i massemedia om kjemiske 
forgiftningstrusler eller industriskandaler. Vi husker 
den i Seveso i Italia for et og et halvt år siden og i ^ -

-VI må Ikke tro at den moderne økonomi 
og teknologi bare har ført til forringelse 
av livsmiljøet, slik man ofte lår Inntrykk 
av at oppfatningen er i dag. 
Nå er det mulig for oss ved moderne 
hjelpemidlar og vltenskapellg «know 
how» 4 unngå vlrkningen av mange av 
de skadelige miljøkomponentene som 
finnes. Når det gjelder vurderingen av 
de farer som forårsakes av vårt kjemi
ske miljø, er det viktig å være apen for 
nytenkning. Teknologibegrepet har 
etter hvert fått en stadig videre ramme. 
Stoffer som fremkaller kreft eller pévlr-
ker arvestoffet hører i høy grad hjemme 
her. Vlrkningene kan være mangeartet 
og uberegneiige. Årsakssammen-
hengen mellom vårt sykdomspanorama 
og vårt k|emlske mll|ø er vanskelig å 
trenge Inn I. Dette er en formidabel opp
gave for fremtldig forsknlng. Her er bå
de mulighetene og fellklldene mange. 
Det er overlege, dr.med. Johs. A.B. Bar
stad, Statens Institutt for folkehelse, 
som konkluderer slik I denne artikkelen 
skrevet for Teknisk Jublleumsparade. 



MALMCO's 
SKIVEBREMS — 
NÅ OGSÅ OMBORD 

Moderne fartøy setter store krav til sikkerhet 
og mansvreringsdyktighet. 
Det kan være behov for hurtig stopp av 
propeller — nødstopp — reversering osv. 
Malmco's propellakslingbrems hjelper med 
dette. Propellen stoppes på 5-10 sek. 

Ring eller skriv så sender vi ytterligere opplysninger. 

ING. H. ASMYHR A.S Telex 19 989 hasn 

Bankgiro 1310.05.00943 
Postboks 114 
2001 Lilleslrom 
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Tekomatorp i Sverige helt nylig. Vi kunne nevne 
mange andre miljøulykker som stort sett har sine 
røtter i den kjemiske og metallurgiske industri. He." 
nevner vi bare i fleng Minamataulykken (alkyl-
kvikksølv). «ltai-ltai»-ulykken (kadmium) begge i 
Japan omkring 1970. masseforgiftning med beiset 
korn i Irak i 1970-72. masseforgiftning med triorto-
kresylfosfat i USA i trettiårene («Ginger paralysis») 
og i Marokko i 1959. Mange flere kunne nevnes. 
Disse forskjellige forgiftningsepidemiene. 

episodene eller -ulykkene, hva man nå velger å kalle 
dem. har tilsammen krevd mange tusen dodsofre, og 
et stort antall invalider. 

Toksiske stoffer i miljøet utfolder likevel ofte sin 
virkning på en mer snikende og i begynnelsen mindre 
dramatisk måte. Det kan ta årtiers eksponering før 
en sigarettroker bukker under for virkningene av sin 
farlige vane. Virkningene kan være alvorlige lidelser 

i luftveiene inklusive kreft, dessuten hjerte-kar-
sykdommer og enkelte andre lidelser. f.eks. blære-
kreft. På samme måte kan mange av industriens og 
grubedriftens helsetrusler av og til kreve årtiers ek
sponeringstid for å utfolde sin skadevirkning. Ek-
sempler på slike er asbestose, silikose og andre støv-
skader i luftveiene, skader forårsaket av nikkelfor-
bindeher, blyforbindelser og andre. 

Undertiden dreier det seg om stoffer som lenge har 
vært i bruk over store deler av verden, men som så 
ved nye undersøkelsesmetoder har vist seg å være 
suspekte som karcinogener, det vil si kreftframkal
lende stoffer. I slike eksperimenter blir det ofte brukt 
doser som ligger meget høytoverdeman vilbliutsatt 
for under praktiske forhold. Søtningsmidlene sakka
rin og syklamat er eksempler på dette. Når det gjel
der disse er påstanden om kreftframkallende evne 
egentlig neppe realistisk. Nesten alle kjemiske for- ^ 



FAGSTOFF 
fra hele verden 

for 

FAGFOLK 
som følger med 

La oss hjelpe Dem med å 
dekke Deres behov for 
tidsskrifter og fagbøker. 

Vi står med glede til tje-
neste med tilbud og for
slag og skaffer gratis prø
vehefter. 

Bestill Deres 
faglitteratur 
gjennom 

NARVESENS 

CZ>ltttemUic 
Postboks 6125 - Etterstad -

Oslo 6 
Tlf. 19 40 20 

Ventil 
problemer? 

Kan disse hjelpe Dem 

(mange er allerede bl i t t hjulpet) 

Størrelsen 1 " - 12" 

Forstilling av ventilen foregår med pneu
matisk eller hydraulisk trykk mellom 
hus og hylse og den er derfor velegnet 
for såvel "av/på" regulering som konti
nuerlig regulering. 

Max. arbeidstrykk er 10 kp / cm 1 . Hylsen 
er lettvint utbyttbar. 

Ventilen kan brukes for vesker, opp-
slemmede og tregtflytende media samt 
t i l og med for tørre pulveriserte og kor
nete stoffer. (Pneumatisk transport). 

• Oppslemminger av sand, sement, slig, 
kalk, leire, kjemikalier, tremasse og 
cellulose. 

• Korroderende vesker av alle slag. 

fl Mineralske, vegetabilske og animalske 
oljer, tjære, latex og lignende tykt-
flytende stoffer. 

• Sement, mineraloksyder, sand, kalk, 
granulater. 
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bindelser kan fremkalle vevsforandringer som kan 
gå over til kreft hvis konsentrasjon og eksponering
stid økes in absurdum. 

Blant plantevernmidler og kosmetika, f.eks. hår-
fargemidler, finnes det også kreftframkallende stof
fer. Men bare ytterst sjelden synes dette å ha gjort 
seg gjeldende ved praktisk bruk, enn si riktig bruk av 
midlene. I noen tilfelle er det åpeni^re feil som er 
begått i bruksrutinen, tildels grov neglisjering av sik-
kerhetsregler og annen utillatelig skjødesløshet. 

Ti-dobling av antall syntetiske stoffer 
Når det kjemiske miljø omtales, blir dette lett as

sosiert med det kunstige, menneskeskapte miljø. 
Dette blir sett på med større mistillit enn det utvalg 
av kjemikalier som naturen seiv har frembragt. Be-
rettigelsen for dette ligger bl.a. ifølgende: Det synte
tiske miljø er ungt. I løpet av de siste 20-30 årene har 
det funnet sted en tidobling av antall syntetiske stof
fer. Vi har ikke levet med vårt nåværende kjemiske 
miljø særlig lenge. Vi har ikke tilpasset oss det, om 
en slik tilpasning i det hele tatt er mulig. Mylderet av 
nye syntetiske kjemikalier og deres raske «turn 
over», gjør det ytterst vanskelig for oss å skaffe oss 
de nødvendige kunnskaper om stoffenes skadelige 
virkninger på kotiere eller lengre sikt. Nå bør det 
presiseres at det totale antall syntetiserte stoffer i 
verden er stort i forhold til det antall som gjør seg 
gjeldende med noen tyngde i vårt kjemiske miljø. 
Hvis vi tar legemiddelsektoren som eksempel, er det 
ingen sjeldenhet at det ligger fra 500 til 1000 synteser 
bak ett eneste vellykket medikament. En lignende 
tendens gjelder for flere andre sektorer av den kjemi
ske industri. 

Hva kjemiske plantevernmidler angår, er det de 
siste 20-30 årene syntetisert iitusener, mens 90 pro
sent av forbruket av plantevernmidler i verden i dag 
utgjøres av 100-150 virksomme stoffer. Med andre 
ord, antallet av kjente syntetiserte kjemikalier, som 
er av størrelsesorden tre millioner i dag, gir ikke noe 
riktig bilde av vårt kjemiske miljø. Av disse er det 
bare en brøkdel som kan betegnes som viktige 
miljøkomponenter. Blant disse igjen er det bare et 
fåtal] som er godt undersøkt med henblikk på skade
virkninger. Vår kunnskap om det kjemiske miljø er 
med andre ord ytterst mangelfull. Vi har likevel en 
ganske sterk mistanke for ikke å si visshet, om at det 
skader vår helse. Flere av de viktigste dødsårsakene 
i det moderne samfunn, slike som hjerte-
karsykdommer og kreft, har viktige årsaksfaktorer 
som er å finne i det kjemiske miljøet. 

Ut fra rent statistiske overveielser ville seiv en 
relativt ureflektert og blind innskrenkning av vårt 
kjemiske miljø hva mengde og antall av komponen
ter angår, sannsynligvis være «1 gavn for folkehel-
sen. Men bedre ville det nok være om vi i våre 
bestrebelser på å redusere skadevirkningene forsøk
te å prioritere våre saneringstiltak på en fornuftig 
måte ut fra, det rett nok, ufullstendige kjennskap vi 

har til de farer miljøforurensningene representerer. 
Dette gjeres i noen grad i dag eftersom man i de fleste 
industrialiserte land forsøker å demme opp for vek
sten i det kjemiske miljøet ved forskjellige kontroll
tiltak og strenge godkjenningsregler. Handlingspro-
grammer med sikte på å redusere miljøtruselen må 
helst gå hand i hand med utforskningen av miljøets 
skadevirkninger i videste forstand. Her ligger forsk-
ningsoppgaver av enormt omfang og meget stor 
kompleksitet og venter på en løsning. De største 
problemene knytter seg til langtidsvirkningene, som 
foruten de tradisjonelle kroniske og subkroniske 
virkninger også innbefatter kreftframkallende effek
ter og skader på arvestoff og fostere. Medikamentet 
talidomid illustrerer hvor intrikate problemene kan 
være. Dette medikamentet er lite giftig og var ansett 
som et vel egnet middel f.eks. mot svangerskaps-
kvalme, men det viste seg senere å ha en uhyggelig 
evne til å fremkalle fosterskader hos mennesker. 
Bare noen ganske få dyrearter viste en tilsvarande 
ømfintlighet overfor stoffets fosterskadelige effekt. 1 
løpet av få år etter at talidomid ble introdusert på 
markedet, ble det som følge av bruken av dette lege
midlet i verden som helhet registrert ca 10 000 tilfel
ler av alvorlige misdannelser hos nyfødte. Talidomid 
ble brukt som legemiddel i flere år over store.deler av 
verden innen man ble oppmerksom på sammen-
hengen mellom medikasjonen og misdannelsene. Ta-
lidomidkatastrofen førte til store erstatningssøksmål 
mot legemiddelfabrikanten, som ble dømt til å betale 
millioner. Den førte også til langt større var som het 
med markedsføri> g av nye medikamenter. Også in
troduksjon av am re kjemikalier, det være seg pesti-
cider, hushcldni igskjemikalier, kosmetika, tilset-
ningsstoffer til næringsmidler etc. er blitt gjenstand 
for den økede forsiktighet og restriktivitet som tali-
domidulykken mante til. 

Her i Norge som i mange andre land, er myndighe-
tene i tiltagende grad blitt opptatt av å forebygge 
helse- og miljøskader som har sammenheng med den 
miljøforurensning vårt industrialiserte næringsliv er 
årsak til. Lovgivning for å hindre helse- og miljøska
der, har fått viktige suppleringer i de fleste industri
aliserte land de siste parårtier. Her har vårteget land 
og våre naboland i Norden fulgt godt med, og i mange 
tilfeller vært blant pionérlandene. 

Det er ikke her anledning til å gå i detalj. Men det 
bør kanskje nevnes at seiv om forurensningssitu-
asjonen sannsynligvis er mer komplisert i dag og mer 
vanskelig å ta hand om enn noen gang tidiigere, på 
grunn av kompleksiteten av vårt kjemiske miljø, er 
også vår teknologiske «know how» større. Vår 
økonomiske evne og innsikt når det gjelder skadelige-
miljøkomponenter og vernetiltak mot disse, er be
tydelige, hvis de muligheter vi har utnyttes optimalt. 
Det må her kunne skytes inn at toksikologien, det 
sentrale fag- og forskningsområde når det gjelder 
skadevirkninger av det kjemiske miljø på folkehel-
sen, har vært et neglisjert felt i Norge. Meget ville ^ -



I 
kunne oppnås for miljø og folkehelse om våre myn-
digheter fikk den riktige erkjennelse av hva en radi
kal styrkning av dette fagområdet ville kunne bety. 

Mentalitetsendring som bærer frukter 
Trass i betydelige forsømmelser og stor neglisje

ring når det gjelder miljøskader gjennom hele den 
industrielle ekspansjonsperioden, har den mentali
tetsendring som vi har opplevd de siste 20-30 årene 
begynt å bære frukter. Erkjennelsen av det fysisk-
kjemiske miljøs betydning for helse og trivsel begyn
te riktignok tidligere der hvor problemene var mer 
utrene enn i det almene miljø. Innen visse yrker har 
man vært kjent med miljøproblemer, også yrkessyk-
dommer, lenge før den store miljøforurenings-
« boomen» kom, således i mange handverk, industri-
grener og bergverksvirksomheter. Blyforgiftninger 
blant typografer og akkumulatorarbeidere, kvikk-
sølvforgiftning hos hattemakere («hatters folly»), 
hudkreft hos skorsteinsfeiere etc. 

Også enkelte skader på økosystemer har man 
ment å kunne konstatere en viss langsom bedring for 
de siste årene, men her skal man være varsom i 
konklusjonene. Økosystemene viser så mange og 
store naturlige fluktuasjoner at det er vanskelig å vite 
hva man skal skylde på. DDT, dieldrin og lignende 
plantevernmidler fikk således skylden for en svær 
nedgang i den britiske hegrepopulasjon i slutten av 
60-årene, mens den virkelige årsak sannsynligvis var 
særlig harde vintre. 

Svært mange av fiskeslagene i Themsen ble så 
godt som borte, det ene etter det andre. I 1950-60-
årene ble det sagt at elven var nesten tom for fisk. 
Themsen hadde riktignok vært en dårlig fiskeelv i 
lange tider. Men nå sies det at ca 50 forskjellige 
fiskeslag, medregnet ørret og laks, er vendt tilbake. 

Enkelte andre bedringer i miljøet har også kunnet 
konstateres i områder hvor situasjonen for noen år 
tilbake så meget bekymringsfull ut. 

En viss nedgang i mangden av svevestøv i lüften 
over enkelte storbyer, .f.eks. London, er visstnok en 
realitet. Men dette kommer vesentlig av at kullfy-
ringen for en stor del er aviøst av oljefyring. Det er 
tenkelig at dette virkelig betyr noe for folkehelsen, 
men enda ve', vi for lite om de langsiktige virkningene 
av den erurede luftforurensningen. Når antall sol-
skinnsdager pr. år i London gjennomsnittlig har øket 
de siste 10 årene, er vel dette stort sett gledelig, seiv 
om man er fristet til å se det som en nærmest kosmisk 
effekt. Dessuten vil dette sannsynligvis øke meng-
den av fotokjemiske oksydanter i lüften, med de 
helsetrusler dette representerer. Videre er trafikken 
øket over alt og de luftforurensninger dette medfører 
er bekymringsfulle. 

Forurensnlngsproblemer også tidligere 
Vi skal imidlertid være klar over at også tidligere 

tider har hatt sine fe rurensningsproblemer. Kullfy-

ringen i London var gjenstand for myndighetenes 
reguleringstiltak allerede på 1300- og 1400-tallet (un
der kongene Richard III og Henry V). I det 17. år-
hundre advarte ett av medlemmene av Royal Soci
ety, John Evelyn, i et essay mot den fare luftforu
rensningen kan medføre. Neppe noe av dette ble tatt 
tilstrekkelig hensyn *!l. Og med den industrielle utvi
kling ble situasjonen verre. 

De store akutte forurensningsepisodene i Vest-
Europas storbyer hører vårt århundre til. En for-
urensningsepisode i London i 1909 krevde angivelig 
1063 dødsfall. Den mest kjente er «smog» katastro
fen i London 1952 som forårsaket en topp på døds
statistikken , 4000 ekstra dødsfall i løpet av knappe to 
uker. 

Blant andre deler av vårt kjemiske miljø, som har 
vært tildels mer skremmende i tidligere tider enn i 
dag, kunne nevnes tilsetningsstoffene som brukes i 
næringsmiddelsektoren. La oss bare kaste et blikk 
på noen av de fargestoffene som for 200 år siden og i 
ca. 100 år fremover stadig ble brukt bl.a. til å dekore
re konditor-varer f.eks. her i Skandinavia. Det var 
mønje (Pb304), en vakker rødfarge, og blykromat 
(PbCr04, kromgult), begge meget giftige og selvsagt 
forlengst forbudt hos oss og i de fleste andre land. 
Kanskje verre enda var arsenforbindelsene Sche-
elesgrønt og Schweinfurtergrønt. Av kvikksølvfor-
bindelsene brukte man det svarte og heldigvis meget 
tungtløselig sulfid. Dette ble anvendt til farging av 
ost og andre matvarer, også til konfekt og konditor-
varer. 

Mange av disse fargestoffene ble brukt også i ma
ling, f.eks. blyhvitt (PbCOs) og kromgult PbCr04), 
mønje, arsenforbindelser, cyanider som berliner-
blått og andre. 

Forrige århundre førte til en eksplosjonsart« ut
vikling av kjemien. Den organiske kjemi og den kje
miske industri fikk sitt gjennombrudd, ikke minst 
representert ved fargestoffindustrien. I midten av 
århundret kom de nye anilinfargestoffene til anven-
delse, etter hvert også innen næringsmiddelsekto
ren. Ved siste århundreskifte var ca. 700 anilinfarger 
syntetisert og 80 av disse hadde fått anvendelse i 
næringsmiddelsektoren i USA. Disse har vært i bruk 
over store deler av verden for dette formål, men er nå 
på vei ut. Her har Norge og de andre nordiske land 
igjen vært pionerer når det gjelder restriktiv hold
ning. 

Det samme kan man si om vårt forhold til plante-
vernmidlene. Her har de nordiske land kanskje den 
mest restriktive lovgivning og de strengeste god-
kjenningsordninger som finnes. 

Vi må imidlertid ha klart for oss at det aldri har 
eksistert noen gylden tid hva miljøet angår, i den 
forstand at mUjøet da i et hvert henseende var helse-
vennlig, rent og uskadelig. Både folkehelsen og øko-
balansen som vi i dag er så opptatt av, har i uminneli
ge tider vært under innflytelse av menneskets inn
grep i miljøet både til godt og ondt. Ser man på ^ 
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Endress + Hauser 
Nivå-måleteknikk 

Fem argumenter 
for hvorfor et samarbeide 
med Endress + Hauser 
medfører fordeler for Dem: 

1. Endress + Hauser har 
levert utstyr og Know-How 
innen nivåmåleteknikk i 20 är. 

2. Endress + Hauser leverer 
nivåmålesystemer basert pä 
ni forskjellige måleprinsipper. 

3. Endress + Häuser nivå
målesystemer anvendes i 
praktisk talt alle industri-
grener. 

4. Endress + Häuser har et 
solid utbygget salgs- og 
servicenett som dekker alle 
industriland av betydning. 

5. Endress + Häuser påtår 
seg å løse også Deres 
nivåmåleproblem. 

Forlang vår brosjyre 
«Aktuell nivå-måleteknikk». 

Endre» + Häuser A /S 
Postboks 111 
3420 Lierskogen 
Tlf. (02) 84 71 85 
Telex 19435 NIVON 

PrCM 
eksenterskruepumper 

FØRST UTE: '. ' . • 
PCM , eksentersKruépurriper. er ut
viklet ayPompe Mofneau, Frankrike^ 
som også står for produksjonen- Det 
var allerede i 30-årene at.professor 
Moi nea u kom frem tii den öpprinne-
lige. konstruksjon/or eksenterskrue
pumper. 

BRUKSMESSIGE FORDELER 
• Egen produksjon av stator, derfor full kontroll. 
• Pavulkanisert stator tåler høye trykk og kan ikke 

utsettes for vridning. 
• Aksel og kulelager overdimensjonerte. 
• Redusert trykk pr. trinn gir mindre slitasje. 
• Stator og rotor ca. 1/4 omdr. lengre enn nød

vendig for angitt kapasitet. 
• Eksentrisistetsvinkel ca. 1°, gir skånsom tran

sport og lang levetid for stator/rotor. 
• Lav NPSH gir høy sugeevne. 
• Hårdforkrommet rotor gir mindre slitasje. 
• Originalkopling i høyverdig smistål. 

KAPASITETSBEGRENSNING: 

Kapasitet: 150 m J / t i rne 
Trykk: (80 bar) 
Sugehøyde: 8 ,5 -9 m 
Turtall: 1500o/mtn 
Viskositet: 200 000 CP 
Temperatur: +100°C 

Industripumper. Næringsmiddelpumper. 
Proporsjonerings-/doseringspumper. 
Vaske-/spylepumper. 
fåes i en rekke materialkombinasjoner. 

W I T T & H O R O E N A S 
GRENSEVN.90 POSTBOKS 6187 ET. OSLO 6 

TLF. (02! 19 68 3 0 - T E L E X 16744 



folkehelsen har den neppe noen gang vært bedre enn 
i dag, seiv om vi nok kan reise visse tvil om frem-
gangen i vår del av verden de aller siste årtier. 

Antagelig mer skadelig før enn i dag 
For flertallet av mennesker i vår del av verden har 

miljøet i alle tidligere epoker antagelig vært mer ska
delig for helse- og trivsel enn det er i dag. Hittil har 
utviklingen vært preget av at helsefremmende fakto
rer har fått overvekt i forhold til de helseskadelige, 
selvsagt med mange tilbakeslag, f.eks. i krigs- og 
krisesituasjoner. Et av resultatene har vært en sterk 
okningavgjennomsnittslevealderen. foren vesentlig 
del oppnådd gjennom nier effektiv bekjempelse av 
infeksjonssykdommene, høynet levestandard, be-
dret ernæring, øket motstandskraft mot viktige syk-
dommer etc. 

I de sistt par årtier er økningen av de helsefrem
mende fakturer ikke lenger et så tydelig trekk i utvi
klingen. Keise- og trivselsskadelige bivirkninger av 
samfunnsutviklingen er begynt å gjøre seg gjeldende 
så sterkt at de på enkelte punkter oppveier de helse
messige gunstir:. virkningene. Levealderen for 
menn har i de industrialiserte land i den siste tiden 
nesten ikke steget. I enkelte industriland anses sogar 
en tendens til nedgang i mennenes gjennomsnittlige 
levealder, seiv om denne ennå ikke er tydelig. 

Levealderøkningen forteller ikke alt om helse og 
trivsel i en befolkning. Utviklingen kan også medføre 
øket overlevningstid for mange kroniske syke, bl.a. 
takket være bedret medisinsk behandling og sosial 
omsorg. Enkelte viktige sykdomsgrupper har tiltatt i 
hyppighet. Sykdommer i sirkulasjonsorganene ut
gjør nå ca. 50 prosent av dødsårsakene i de nordiske 
land. Dels skyldes vel dette aldersfordelingen i be
folkningen, men især når det gjelder hjerteinfarkt-
sykdommen (koronarlidelsen) er det sannsynlig at 
viktige årsaker er å finne i den urbaniserte livsform i 
industrisamfunnet. Mens det store flertall av vår be
folkning inntil for et par generasjoner siden levde et 
liv i underernæring og legemiig slit, har utviklingen 
ført til den motsatte ytterlighet, overernæring og 
mangel på mosjon. Mennesket av i dag befinner seg i 
en situasjon preget av oppjaget tempo, hard konkur
ranse, karriere- og statusjag. Det har trass i materiell 
trygghet, konflikter og plager som skyldes et mer 
komplisert samfunn. Det dynamiske miljøet som 
kjennetegner de moderne industrisamfunn, er stadig 
i omforming. Kompleksiteten av miljøet gjør det ofte 
umulig å si hvilke faktorer som har hovedskylden for 
en gitt helseskade. Kreftsykdommene forårsakerca. 
20 % av dødsfallene i vårt land. Antagelig en vesent
lig del av disse har årsaksmomenter i det kjemiske 
miljø. Dermed er ikke sagt at dette ikke var tilfelle i 
tidligere tider. Kanskje fikk steinaldermennesket i 
seg relativt like meget eller mer av kreftframkallende 
kjemikalier der det stekte sin mat over apen ild om
gitt av røyk. 

Aflatoksin, et naturlig karcinogen, praduseres av 
en sopp som lever på mange forskjellige næringsmid-
ler. Dette stoffet har sikkert eksistert gjennom umin
nelige tider og er et av de sterkest kreftframkallende 
kjemikalier vi kjenner. 

Vi må ikke tro at den moderne økonomiske og 
teknologiske utvikling bare har ført til forringelse av 
livsmiljøet, slik man ofte fc- inntrykk av at oppfat-
ningen er i dag. Nå er det mulig for oss ved moderne 
hjelpemidler og vitenskapelig «know how» å unngå 
virkningen av rcange av de skadelige miljøkompo-
nenter som finnes. Når det gjelder vurderingen av de 
farer som forårsakes av vårt kjemiske miljø, er det 
viktig å være apen for nytenkning. Teknologibegre-
pet har etter hvert fått en stadig videre ramme. Stof
fer som fremkaller kreft eller påvirker arvestoffet 
hører i høy grad hjemme her. Virkningene kan være 
mangeartet og uberegnelige. Årsakssammenhengen 
mellom vårt sykdomspanorama og vårt kjemiske 
miljø er vanskelig å trenge inn i. Dette er en formida
bel oppgave for fremtidig forskning. Her er både 
mulighetene og feilkildene mange. • 



Neste trekk: 

Kapitalstyring? ? 
Dagens bedrifter er for sterkt opptatt av omset
ning og kostnader, mens få er nok engasjert i 
kapitalproblematikken. 

Engasjementet retter seg mest mot å skaffe den 
nødvendige kapital. 
Denne måte å administrere på har betydelige 
svakheten Kapital er de aller fleste bedrifters 
flaskehals nr. 1, men de færreste tar konsekven
sen av dette. 
Den kapital bedriften har å disponere bor oftest 
bli bestemmende for hvilket omsetningsnivå man 
kan legge seg på — ikke omvendt. 
Stadig sterk omsetningsvekst skaper press på 
både kapital- og personalressursen Inflasjonen 
alene forårsaker en årlig økning på ca. 10%. 
Hver omsetingskrone i de fleste industribedrifter 
idag krever 0,80—1,00 kroner i kapitalengasje-
ment. 
Løsningen må være: høy lønnsomhet på omset-
ningsøkningen eller lavere gjennomsnittliglig ka
pitalbinding. 

Kapital er en knapphetsfaktor og en meget dyr 
ressurs. Det koster 10—15% p.a. å låne marginal 
kapital. Kan Deres bedrift oppvise en så høy for-
rentning av kapitalen? 

Mindre råvarelagre, hurtigere gjennomløp i pro
duksjonen, fasrre og mer kurante ferdigvarer etc. 
kan erfaringsmessig frigjøre 10—20% av omset-
ningskapitalen. Disse tildels betydelige beløp 
slipper man å låne på toppen av annen gjeld. 
Omsetningsvekst og svak kapitalstyring kan bli 
fatal for en rekke bedrifter. Plutselig omsetnings
svikt gjor likviditetssituasjonene krisepreget. Å 
styre kapitalen stramt under ekspansjonen eller 
la disponibel kapital bli bestemmende (eller en 
kombinasjon av disse) bor være avgjorende for 
bedriftens veksttakt. 

En effektiv kapitalutnyttelse er blant de viktigste 
punkter på det bedriftsadministrative felt i dag. 

Asbjørn Habberstad A/S har spesialister med er
faring fra slike problemstillinger. 

Hvis De føler af kapitalstyring eller et annet sen
tralt område er et svakt punkt i Deres virksomhet, 
vil en uforbindtlig samtale med adm. direktør 

'Thorbjørn Ustaheim, direktør Per Hasvold eller en 
av våre øvrige konsulenter belyse hvilken bistand 
vil kan yte Dem. 

Dette kan være Deres neste trekk! 

Asbjørn Habberstad A/S 
Postboks 10 Linderud. Oslo 5. Telsfon 15 01 90 

OSLO - GØTEBORG - STOCKHOLM - KØBENHAVN - HELSINGFORS - BRÜSSEL 



Teknisk lederstilling befestes -
ny ovnstype for ferrolegeringer 

Norsk ferrolegeringsindustri er en virke-
lig stor industri i verdensmålestokk. 
Noen av de vesentligste teknologiske 
fremskritt skyldes også norsk innsats, 
det mest kjente eksempel er 
Søderberg-elektroden. 
Nylig er det presentert en annen og 
kanskje like revolusjonerande teknolo
gisk løsning: En lukket smelteovn med 
roterende ovnspotte. 
I prinsippet betyr dette at en delt ovn-
potte sørger for den nødvendige omrø
ring i smeltemassen. Derved eliminerer 
man stakingen, en arbeidsoperasjon 
som bl.a. medfører en betydelig varme-
påkjenning. Når stakingen faller bort, 
blir det også mulig å lukke smelteovnen. 
Folgelig blir det vesentlig mindre gass
mengder å rense, samtidig som avgas
sen lettere lar seg utnytte i energipro
duksjon eller som kjemisk råstoff. 
Den nye teknologien er utviklet av 
Elkem-Spigerverket, som er verdens 
største leverandør av elektriske smel-
teovner. Ved den internasjonale pre
sentasjon i desember 1977, vakte den 
betydelig interesse, og det er allerede 
mottatt en rekke forespørsler f ra kunder 
både i inn- og utland om muligheter for å 
installere den nye ovnstypen. Systemet 
er patentert over hele verden. 

Delt o v n s p o t t e m e d roterende r i ng 

Den nye teknologi er basen på en deling av den 
säkalte ovnspotten som er den sentrale del av en 
smelteovn. det vil si den del der selve smelteproses-
sen finner sted. Den øvre del av den delte ovnspotte. 
som gjerne kalles ringen, har en nøyde på ca en 
tredjedel av den totale ovnsdybden. Denne ringen er 
utformet som en likesidet mangekant og er utstyrt 
slik at den kan rotere i forhold til ovnspottens nedre 
del. 

Hva kan man så oppnå ved å dele ovnen på denne 
måten? Hovedideenerat den relative bevegelse mel
lom ring og ovnspotte vil gi skjærekrefter og beve-

Harald Krogsrud, oppfinnaren av den såkalte «Elkem smelte
ovn med delt ovnspotte» - eller «The Elkem Split Furnace 
Body» som den heter internasjonalt - er født i Eidsvoll i 1922 
og ble ansatt som konstrukstonsingeniør i det daværende 
Elektrokemisk *Ys i 1948. Som maskiningeniør ble han helt tre 
tidlig i sin ansettelsestid sterkt interessert i en vidare utvikling 
av smelteovnene. og han er idag overingeniør ved Engine
ering Divisions spesielle produktutviklingsgruppe. 

gelser i råmaterialene i den horisontale deleflaten. 
Samtidig vil den mangekantede ring påføre råmateri
alene skyvekrefter som gir en materialbevegelse 
innover i ovnen. Sammen vil disse påvirkninger føre 
til en porøs smeltemasse eller charge som tillater 
reaksjonsgassene fra prosessen å unnvike over hele 
chargeoverflaten slik at man faren rolig prosess med 
lave gasstemperaturer og tap. 

Ovnen kan lukkes 
De praktiske fordeler ved bruk av dette system 

ligger i første rekke på miljøsiden og området energi-
gjenvinning. Når ferrosilisium og silisium-metall i 
dag produseres i åpne smelteovner skyldes det at 
smeltemassen må bearbeides. Den må stakes fra tid 
til annen fordi sintring og skorpedannelse fører til at 
gasspassasjene i Chargen tettes igjen. Selve stake-
operasjonen er arbeidsmessig lite tilfredsstillende: 
Det er tildels hardt fysisk arbeide, og varmepåkjen- ^ 



ET LEDENDE FIRMA -
FRA STARTEN AV i 
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RESSURSER 
Nytt, men størst - fordi Sunde & Ali er 
skapt av det ledende bransjefirma 
i Norge, Sundegruppen, og det 
tilsvarende i Sverige, ALI-NVS, - med 
eiernes totale ressurser til det nye 
selskaps disposisjon. 

VIRKSOMHETSOMRÅDE 
Industri, WS, brannvern, vedlikehold/ 
service, innkjøp, lagerhold. 

ON- OG OFFSHORE. 

ERFARING 
Medarbeidere med millioner av timers 
erfaring innen olje, gass, vann, luft, 
papirfabrikker, undervannsrør, 
etc. etc. 

DE ER TJENT MED Å KONTAKTE OSS 
NÅR DET DREIER SEG OM RØR. 

DET KAN VI. 

I I AS SUNDE & ALI 
^ H \ \ ^ A HOVEDKONTOR WS-DIVISJON INDUSTRIDIVISJON 
^ ^ • / l ^ K Ulvenveien89 Ulvenveien 89 
4Mr£__/^V Boks 2 2 2 - Ø k e r n Boks 222 - Økern Baks 38 

Oslo 5 Oslo 5 3170 SEM 
Tlf 02/ 67 65 B8 Tlf 02/ 67 65 88 Tl) 033 • 28 892 
Tele* 11107 Telex HI07 Telex 18889 



Por varig vern 
mot KORROSJON 
Hvor enn korrosjonen forekommer: A/SProtectors er der! 
Internasjonalt. På skip, oljerigger, i kjemisk industri. Broer, 
anlegg, kraftverk. Til lands, offshore. Overalt. Med moderne 
utstyr, 150 operatorer, kyndig plassledelse. Som feltar-
beide, i mobile shops, eller i våre verksteder for «Kvalifisert 
Korrosjonsbeskyttelse». For varig vern! 

KORROSJONS- OG BRANNBESKYTTELSE 

Vi leverer 

KALK 
til miljøforbedrende formål 

BEHANDLING AV: 
Drikkevann 
Avløpsvann 
Industrielle prosessoppløsninger 
pH-regulering av fiskevann 

HYLLA KALKVERK 
7672 RØRA - TLF.: (077) 54438 • 54439 

Produsent av: Brent kalk - Hydratkalk - Kalksfensmel - Kalksten - Pukk - Singel 

Innehaver: 
NICOLAY BUCH A/S 

Fjordgt. 19 7000 TRONDHEIM TLF. (075) 27050 

' * * . " I r 
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Vi vil gjerne være med på 
å løse noen av Deres oppgåver 
I dag står vi bedre rustet enn noensinne ti l å 
hjelpe Dem. Spesialavdelingene ved hovedkon-
toret i Oslo har solid kompetanse innen hvert 
av sine fagområder. Den know-how og det ut
styr vi i dag kan levere, tilfredsstiller de krav 
den moderne industri og det moderne samfunn 
setter. Vi står klare til å yte Dem bistand, ikke 

Fra vårt leveringsprograin 

bare på det rent produksjonstekniske område, 
men også i forbindelse med indre og ytre miljø
vern og når det gjelder energisparing. Varme
gjenvinning er en av våre spesialiteter. 
En del av brikkene i puslespillet kan sikkert plas-
seres riktig av oss. 

Luftkondisjonering 
Maskiner for trefor
edlingsindustrien 

Komfortven tila sjon 

Pumper 

Automatikk 

Vann- og kloakkrense-
anlegg for kommuner 

Måleoppdrag: Vann — 
Varme — Luft — Lyd. 

Industriell luft teknikk 
og tørker 

Varme- og kjoleteknikk Vannrenseanlegg for 
industrien 

Renseanlegg og utstyr 
for svommebad 

Alfsen og Gunderson 



Mange fordeler 
Den nye teknologien betyr: 

« Et bedre arbeidsmiljø med henblikk på 
varme, sterkt lys. larm og råmaterialsol. 

• Den gassmengden som suges av og renses. 
er en brøkdel av den mengden en har fra 
åpne ovner - hell ned til en femtiendedel. 

• Mindre og rimeligere gassrenseanlegg. 
• Den uforbrente gassen representerer en 

mer verdifull ressurs enn forbrent gass og 
gir sterre fleksibilitet ved utnyttelsen. 

• Den eventuelle forbrenning av gassene 
skjer ulenforselve prosessutstyret. På bak
grunn av erfaring fra andre ovnstyper vil 
dette ventelig resultere i hoyere driftstid og 
mindre vedlikehold. 

• En eventuell kjeleinstallasjon blir ca SO'* 
billigere og dens virkningsgrad hoyere slik 
at mere energi kangjenvinnes. 

Skisse av den delte ovnspotten der begge deiene kan rotere i 
begge retningar. Vi ser hvordan den overste del innvendig er 
utformet som en likesidet mangekant. 

ningen er meget stor. Med den nye ovnspotten kan 
man eliminere stakeprosessen. 

Dette girogsåen annen betydelig fordel: I en apen 
ovn forbrennes reaksjonsgassene på toppen av ov-
nen. Hvis man kan drive prosessen på en slik måte at 
staking ikke er nødvendig, kan man lukke ovnen og 
samle opp uforbrente gasser. Det nye ovnssystemet 
gjer dette mulig. 

Den uforbrente gassen representerer en verdifull 
ressurs, man kan utnytte energien til oppvarming 
eller til fremstilling av elektrisk energi. Gassen kan 
eileis benyttes som et råstoff i kjemisk produksjon. 
De relativt små mengder gass fra lukkede ovner gir 
langt bedre muligheter for energigjenvinning enn de 
enorme mengder forbrent gass fra vanlige åpne eller 
halvlukkede ferrolegeringsovner. 

En annen fordel ved lukking av ovnen er at den 
eventuelle forbrenning av gassene skjer utenfor sel-
ve prosessutstyret. Utstyret spares derved for den 
betydelige varmepåkjenning som er alminnelig ved 
åpne ovner. Med bakgrunn i erfaringer fra andre 
ovnsprosesser kan man derfor ved lukkede ovner 
forvente mindre vedlikehold og hoyere driftstid. 

Billigere renseanlegg 
Selve renseanlegget kan også gjøres mindre og 

billigere. De renseanlegg som er bygget ved de nor
ske ferrosilisiumverkene de seneste årene er faktisk 
nesten like store som selve ovnshuset og koster for 
de større ovner 30-35 mill. kroner. 

Det er også en stor fordel at montering av den nye 
ringen, samt lukking kan foretas på allerede eksiste-
rende smelteovner. Den bedrede kontroll over pro
sessen girdessuten muligheter fora benytte lukkede 
ovner også for høyprosentlige silisiumlegeringer. 
noe som smelteindustrien tidligere ikke har funnet 
praktiske løsninger på. 

Foruten en ovn ved Bremanger Smelteverk har 
man i drift en apen silisium-metallovn på Fiskaa 
Verk i Kristiansand basert på samme prinsipp. Om-

byggingen av denne ovnen har fort til at man har 
kunnet eliminere en sterkt miljobelastet ar
beidsplass, nemlig jobben med å kjore stakemaski-
nen. Det er videre besluttet å ombygge en stor mo
derne ovn ved Sallen Verk i Nordland. Utfordringen 
ved den siste installasjonen er i første rekke ovnens 
størrelse, ovnsdiameleren e r t a 11 meter. Del betyr 
at der er en større overflate som skal »hehandles •• av 
den roterende mangekantede ringen, som har fatt 
navn efteroppfinneren, overingeniør Harald Krogs
rud. 

Ovnen ved Salten Verk vil komme i drift allerede 
til sommeren. og man får da eventuelt bekreftel om 
prinsippet holder hva det lover også for denne ovns-
storrelsen. Man kan da lukke også denne store ov
nen. Videre prosjekterer selskapet i øyeblikket om
bygging av ytterligere to. noe mindre, ovner. 

Mil. 

Dette er en fbrsoksovn for produksjon av ferrosilisium i lukkel 
ovn. 



•n av Tysklands mest moder
te og anerkjente viftefabrikker 
itår til Deres disposisjon. Kon-
inuerlig forskning og rasjonell 
iroduksjon sikrer topprodukter 
il gunstige priser. 

UTDRAG AV FABRIKASJONSPROGRAM. 

OVEDTYPER KOMMENTARER 
iR/TER 
ZR/RER 

A/DAV 

ZA/TEA 

•MVB 
L10 

S/DS 

Remdrevne enkelt- og dobbeltsugende sentrifugal 
vifter for lavere og midiere trykk. Fullstendig u'.-
byttbare, med identiske monterings- og tilknyt-
ningsmål. Den nye hjultype RZR/RER sarien 
er av fagfolk ansett for å være et betydelig tekno
logisk fremskritt, og er patentsøkt i flere euro
peiske land. 
Stillegående takventilatorer med Z-A ytterrotor-
motorer og viklingsvern. Mer enn 200 varianter, 
med diverse tilbehør. De fleste kan hastighets-
reguleres. Monteres og "glemmes". W. Gebhardt 
er tysk markedsleder på dette program. 
Enkelt- og dobbeltsugende sentrifugalvifter med 
Z-A ytterrotormotorer og viklingsvern. De fleste 
kan hastighetsreguleres. Disse lydsvake og meget 
kompakte enheter har forlengst slått gjennom på 
kontinentet - og brukes stadig mer også her. 
I likhet med takviftene kan de for de aller fleste 
praktiske formål betegnes som vedlikeholdsfrie. 
Tilsyn ogetterstramming av remdrift bortfaller. 
Branngassvifter (minst 4 timer ved ca. 250 °C). 
Takavsugningsenheter med særlig lydfattige vifter 
"Silentovent". 
Småvifter for elektronisk industri o.l. 

Wilhelm Gebhardt GmbH 
Bau lufttechnischer Geräte 
Waldenburg/Württemberg 

H 
R A N D E M & HUBERT f 

OSLO 1: WM. THRANESGT. 84B 02/35 33 50 
8500 NARVIK. DRONNINGENSGT. 40 082/44073 

LUFTTEKNIKK 

Ti) Randem & Hubert A/S., Wm. Thranesgt. 84 b, Oslo 1. 

Vi ønsker materiell tilsendt over 

rogramutvidelser foregår kontinuerlig, og vifter for mer industriell 
ruk vil etterhvert komme på markedet. 
'i har mer enn 40 års erfaring med vifter. Vi gir Dem gode og 
.melige råd for bruk og installasjon. 
'åre erfaringer med Gebhardt er de beste. Spor oss - det vil lønne 

Dato/F i rrn a/Avd./A dresse 





Eksportindustriens sjanse ligger i 
ingeniørkunsten 

- Norsk Industris sjanse til å overleve på 
det internasjonale marked ligger I Inge
niørkunsten. Først og fremst ved å tilby 
spesialtenester, Innovasjoner og nye 
produkter kan vi regne med å f A en beta
ling som dekker våre høye kostnader. 
Det er sivilingeniør Vidkunn Hveding -
styreformann I Norconsult "Vs - som på
peker dette I denne samtalen med Tek
nisk Ukeblad. 

- Norge er et lite land, og vi har et meget nøyt 
kostnadsnivå. Kan vi regne med at norsk ingeniør
kunst og norske ingeniørtjenester fortsatt vil kunne 
bli solgt til regningssvarende priser på verdensmar-
kedet i årene som kommer? 

- Det at Norge er et lite land, betyr at det bare er en 
forsvinnende liten del av verdens behov for «noe» 
som skal dekkes, før det i relasjon til vårt lands 
størrelse blir ganske betydelige leveranser utav det. 
Seiv meget små leveranser i verdensmålestokk, no
en «innsmett» her og der, kan bety enormt for salget 
av norsk ingeniørkunst. Men det er slutt på den tiden 

da vi kunne komme med de alminnelige og trivielle 
tingene i ingeniørkunsten og håpe på å få dem solgt. 
Vi er for det første som lanH blitt en av de dyreste 
leverandørene av ingeniørtjenester, og for det annet 
er mange av de landene som har vært våre tradisjo
nelle kunder, de mindre industrialiserte landene, i 
ferd med å utvikle en god del kompetanse seiv. Skal 
vi lykkes, må vi derfor komme med noe som er 
uvanlig og som de ikke har kompetanse til å klare 
seiv, eller vi må komme med noe som er bedre enn 
hva disse landene har kompetanse til innenfor sine 
egne grenser. Vi må utvikle og markedsføre spesial-
tjenester, innovasjoner og nye produkter. Det er der 
vår sjanse ligger, fordi det er her vi kan regne med å 
få en betaling som dekker våre høye kostnader. 

- Hvor alvorlig er egentlig den situasjon vår ek
sportindustri er havnet i som følge av det høye nor
ske kostnadsnivå? 

- Nokså alvorlig, er jeg redd. Fordi det som langt 
på vei var en god ting - vårt høye lønns- og velferds
nivå - er blitt drevet alt for vidt. La meg si det slik: 
Det at vi har høye lønninger her i landet, og går ut i 
verden forøvrig med høye priser på det vi tilbyr, det 
er er. refleks av suksess som vi har hatt hittil. Når vi 
ser oss underbudt av en italiensk bygningsentrepre-
nør eller et koreansk verksted, så er det et tegn på at 
vi er så ovenpå i levestandard fra før, vi er ikke ^ -
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interessert i å ta på oss en leveranse som ikke giross 
minst det samme i lønn. Men der finnes altså land 
som er mindre heldig stillet, som vil være tilfreds 
med mindre og som kan gjøre mange av jobbene. Å 
se oss priset ut, på mange områder, er sånn sett et 
luksusproblem. Bare vi ikke i overmot går så langt 
som til å prise oss ut av alt sammen. Det er en 
balanselinje der, som det er ønskelig å gå helt opptil. 
Da får vi høyest mulig lønn. Men det er farlig å gå 
over, da får vi ingenting. 

- Det er vel grenser for hvor sterk kostnadsstig-
ningen kan bli før norsk eksportindustri priser seg ut 
av de fleste markeder? 

- Ja nettopp, og nu har vi etter alle solemerker 
begynt å strekke oss forbi balanselinjen. Vel er vi 
vant til å ha en lønn som ligger godt over hva den er i 
de fleste andre land, og jeg mener altså det kommer 
av at vi har hatt noe å levere som har gjort våre priser 
akseptable. Det bar vært naturlige ressurser som 
andre ikke har hatt, slik som vannkraft og skog. Det 
har vært særegen dyktighet som hos redere og sjø
menn og på mange feiter i industrien. Men uten en 
slik særegen dyktighet som verden ellers er villig til å 
betale for, står det ingen steder skrevet at vi til alle 
tider skal ha et lønns- og levestandardsnivå høyt 
over mange like arbeidssomme mennesker i andre 
land. Det er ikke bare fremtidig lønnsstigning som 
her står på spill. Vår lønn, vår reallønn kan godt 
komme til å gå ned seiv om vår produktivitet ikke 
gjør det - ved at andre land tar oss igjen og ikke 
lenger vil gi oss så fordelaktig bytte for våre varer 
som vi er vant til. Kan vi holde et forsprang som vi 
får ekstra betalt for, det er det som er spørsmålet. 
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Produkter med nyhetsverdi 
- D e nevnte innledningsvis at norsk industris sjan

se til å overleve på eksportmarkedene ligger i spesi-
altjenester, innovasjoner og nye produkter. Men å 
finne frem til disse nye tjenestene og produktene kan 
vel være lettere sagt enn gjort? 

- Forsknings- og utviklingsarbeide står sentralt 
når det skal utvikles og markedsføres avanserte pro
dukter og tjenester. Men som et lite land kan vi ikke 
ha gående en forskning her hjemme med den hoved-
målsetning at vi skal skape det nødvendige grunnlag 
for å gi verden noe bedre enn den ellers har. Det vi 
kan gjøre, er å ha et forskningsmiljø som er istand til 
å oppfange og forstå det som skjer innen forskningen 
i de store vitenskapelige miljøene i verden, og å 
omsette dette til produktideer i vår industri. Men 
man skal være snar dersom man velger å satse på 
avanserte produkter med nyhetsverdi. Det liggerjo i 
sakens natur at en nyhet bare er en nyhet så lenge 
den er ny. 

Fleksibilitet avgjorende 
- Det å satse på nye produkter forutsetter at man 

ikke er låst fast til produksjon og salg av konvensjo
nelle varer og tjenester for lenge? 

-De t er en klar konsekvens at man må være veldig 
fleksibel og rask i vendingen. 

- Kan det sies at vår nåværende industripolitikk, 
med hovedvekten på å opprettholde full sysselset
ting ved en rekke hjørnesteinsbedrifter, oppfyller 
kravet til fleksibilitet? 

- Det ligger en betydelig velferdsverdi i det å få 
beholde sitt arbeide og sin arbeidsplass. Men vi serjo ^ 



De fleste som kjøper data-anlegg 
vet ikke hva de gjør 

Jndersokelser tyder pa at over halvparten av de bedrifter 
Dm kjoper data-anlegg bare har hatt kontakt med en leve 
indor. Det er underlig nar man tenker pa hvor stor denne 
ivesteringen er. For ikke tror vi at noen kan være sikker pa 
velge riktig uten a vite noe om hva andre kan tilby, 
torst er ikke alltid best. Seiv om Norsk Data ikke er blant 
e storste, har vare data-anlegg mer enn en gang gatt av med 
2ieren i hard internasjonal konkurranse. 

Med var mellomstore datamaskin NORD- 10/S og tilhorende 
utstyr og programvare kan vi tilby fleksible og okonomiske 
anlegg til de fleste former for EDB-virksomhet. Pa vår kunde
liste har vi navn som Akergruppen, Kreditkassen, lonas 
Øglænd og NSB. Et NORD-anlegg blir aldri for lite til å klare 
nye oppgåver — det kan bygges ut etter hvert som behovet 
oker. Gi oss en sjanse til a vise hva vi er gode for. Ta kontakt 
med oss og la oss forteile mer om hva vi kan utrette. 

P Ü ! III::: 
Norsk Data A.S 
Lørenveien 57, Postboks 163, 
Økern, Oslo 5. 
Tel. (02)217371/228090. 
Telex: 18284 nd n 

Noisk Data A S . utvikler, produserer og markedsforer NORD datamaskinsystemet Vi er ca. 230 ansatte og har 
at'erselskaper i Sverige, Danmark og rranknke. NORDsystemenc anvendes innen forskning og undervisning, prosesskontroU, administrativ 

databehandling, datanett, etc, og bruksområdeneutvidesstadig. 



ö Norconsult ÆS. 
R å d g i v e n d e I n g e n i o r e r , A r k i t e k t a r o g Ø k o n o m e r 

Norconsult A.S. har siden 1956 i samarbeid med sine 15 partnerfirrnaer som tilsammen teller ca. 1700 ansatte, 
gjennomført prosjekter i 70 land fordelt på fem kontinenter. Selskapet har for tiden pågående arbeider i 
Afghanistan, Bahamas, Bahrein, Burundi, Colombia, Egypt, Filippinene, Forenede Arabiske Emirater, Ghana, 
Guatemala, Iran, Kenya, Malaysia, Marokko, Nepal, Nigeria, Panama, Papua New Guinea, Rwanda, Saudi 
Arabia, Seychellene, Sudan, Suriname, Tanzania, Uganda og Zambia. 

Partnere i Norconsult A.S.: 

• ASPLAN 
Institutt for Samfunnsplanlegging 

• Ingeniør A.B Berdal A/S 
• Ingeniørene Bonde & Co. 
o Fjellanger Widerøe A/S 
• Ingeniør Chr. F. Grøner A.S. 
• Ingeniørene Lund & Aass 
• Multiconsult A.S. 
• Nissen & von Krogh 

• NOTEBY BILDENE: 
Norsk Teknisk Byggekontroll A S. 

• Sivilingeniør Nybro Hansen Over: 
• F.S. Platou A.S. Norconsult's hus 
• Sivilingeniør Elliot Strømme A.S. på Høvik, nær 
• A.S. Tele-plan Oslo 
• Dr. Ing. Aas-Jakobsen A.S. 
• VVS CONSULT 

Sivilingeniør Jan Bille A.S. Under: 
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hvordan dette kommer i konflikt med kravet om å 
skifte fra -.uti vensjonell, triviell produksjon til nye og 
avanserte produkter og tjenester som utlandet kan 
forventes å betale det vi ønsker ae skal betale for 
dem. Det er blitt et sentralt problem i industripolitik
ken å forsøke å forlike hensynet til stabile ar-
beidsplasser og kravet om en forandring av vårt pro-
dukttilbud overfor utlandet. Vi har fått en situasjon i 
den senere tid hvor vårt produksjonsmønster låses 
fast og hermetiseres fordi sysselsettingen ved de en
kelte bedrifter skal opprettholdes for rsr sagt en-
hver pris. Jeg tror det begynner å bli nokså klart at 
dette ikke kan fortsette. Også blant de politikere som 
sterkes! har gått inn for å støtte og opprettholde 
eksisterende, ulønnsomme bedrifter, begynner det å 
bli akseptert og uttalt at man må passe seg for å 
fryse fast en industristruktur som reduserer vår 
lønnsevne. 

Arbeidsledighet i en overgangsperiode 
- Kan man omstille den ulønnsomme delen av vår 

industri til mer lønnsom og avansert produksjon uten 
å akseptere en viss arbeidsledighet? 

- Jeg tror neppe man kommer utenom en viss 
overgangsarbeidsledighet. Men man behøver ikke å 
akseptere at den skai bli for stor. Og jeg sier over
gangsarbeidsledighet, fra man går fra en jobb til en 
annen. Det er imidlertid et uhyre vanskelig problem, 
der det ikke går an å sitte og snakke overlegent om at 
slik og slik bør man gjøre det. Vi må forsøke å få til en 
velferdsmessig mest miilig akseptabel overgang fra 
eksisterende til nye virksomheter. Uten en slik over
gang er det tvilsomt om vi vil kunne fortsette å seige 
ingeniørtjenester- og produkter til utlandet til en pris 
som gjør det mulig å opprettholde vårt høye lønnsni
vå. 

Spesiaiiteter og generaliteter 
- Hva med salg av rene ingeniørtjenester? De er jo 

styreformann i Norconsult Vs, som her hjemme står 
som eksponent for salg av slike tjen iter i utlandet. 

- Det går fint. Vi har ingen alvorlige vanskelighe-
ter med å seige ingeniørkunst til utlandet i en form og 
et omfang som stadig øker. Men vi merker jo foran-
dringen, at det ikke lenger er noen automatisk etter
spørsel etter konvensjonell ingeniørkunst. Det går 
mer og mer over på dels spesiaiiteter, og dels på 
akkurat det motsatte - på prosjektbearbeidelse i stor 
bredde. I moderne språk kalles dette siste system-
løsninger eller pakkeløsninger. Det er litt forskjellig 
fra hva rådgivende ingeniører har vært vant til å 
arbeide med. 

- På hvilken måte? 
- NåV en kommune her hjemme for eksempel skal 

bygge eti skole, har den klart for seg at den skal ha et 
skolebygg som er så og så stort, byggekomiteen !iar 
laget romprogram, og man vet som regel hvor skolen 

skal ligge. Men i mange land som ikke er kommet så 
langt i samfunnsutviklingen, foreligger det et stort 
problem allerede på dette stadium i byggeprosessen. 
Det foreligger et behov for skolen, men hvordan 
løsningen skal omsettes i romprogram, lokalisering, 
undervisningsopplegg, osv. - de t er det nå som skal 
bearbeides på det rådgivende ingeniørplan i full 
bredde. Det skal gis råd om utkrystallisering av pro
sjektet, hvordan nødvendige undersøkelser skal 
komme igang, gjennomføres og finansieres. osv. Det 
vi er vitne til. er altså en omlegging bort fra enkelt-
stående, konvensjonelle ingeniøroppgaver over til 
rene spesiaiiteter på de iene side og rene generali
teter på den andre. H r tror jeg Norge har noe å tilby 
som fortsatt kan empörteres med fortjeneste. sier 
Vidkunn Hveding. 



Samarbeid mellom ingeniør og 
arkitekt stadig viktigere 

Av fagsjef Tom Rellsve og informasjonssjef Tor Wisting, 
Rådgivende Ingeniørers Servicekontor 

- Det vil bli stadig mer naturlig med 
samarbeid mellom rådgivende Ingenl-
ører og privatpraktiserande arkltekter, 
enten gjennom danneise av integrerte 
flrmaer, eller gjennom andre samar
beidsformer. Utgangspunktet for dette 
er både de økende krav til kvalitet og 
den voksende konkurranse fra andre 
aktører innen markedet, heter det bl.a. i 
denne artikkelen om rådgivende inge
niørers virksomhet, skrevet av fagsjef 
Tom Rellsve og informasjonssjef Tor 
Wisting, Rådgivende Ingeniørers Servi
cekontor. 

Det siste 10-året har vært preget av ekspansjon og 
utvikling på mange områder. En rekke nye, rasjonel
le produkter og produksjonsmetoder har sett dagens 
lys, og det kreves både initiativ, innsikt og faglig 
dyktighet for å holde seg å jour og tilpasse det nye til 
sin egen situasjon, i tillegg er det innenfor de deler av 
samfunnet der anvendelse av ingeniørfag er naturlig, 
kommet en rekke nye sentrale lover som skal styre 
og regulere utviklingen. 

Denne utviklingen har sin basis i den teknologiske 
utvikling som påvirker den rolle de enkelte aktører i 
et marked kan spille. Her er aktørene foruten rådgi
vende ingeniører, privatpraktiserande arkitekter. 
entreprenører, materialprodusenter, private utbyg-
gere og det offentlige. Det er et stadig spenningsfelt 
mellom disse, der tyngdepunktet avhenger av de ^ 

Rådgivende ingeniørers viktigste arbeidsfelt er tortsatt byggledelse og byggprosjektering seiv om andre fagområder etter-
hvert blir mer sentrale. 



RADWENDE 
INGENIORER 
BYGGETEKNIKK: Betongteknikk- Geoteknikk 
Ingeniørgeologi -Hydrologi -V-A teknikk. 
ELEKTROTEKNIKK: Høyspent- Lavspent. 

Kraftverk- dammer- broer- fjellanlegg - renseanlegg - anlegg 
for fiskeoppdrett-offshore konstruksjoner. Høy og lavspente 
anlegg for kraftverk, pumpestasjoner, industri og andre typer bygg. 

Fisketrapp Lærdal Steingrimstød kraftverk Island 

BERDAL 
INGENIØR A. B. BERDAL A/S MRIF-MNIF 
Maries vei 20,1322 Høvik. Tlf.: (02) 12 22 50 
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krav markedet stiller, og den evne de enkelte aktører 
har til å innfri kravene. Det er karakteristisk ved 
utviklingen at spenningsfeltet blir stadig mer sam
funnsorientert, ved at det offentlige på forskjellige 
plan kommer sterkere inn i bildet. Både gjennom 
egen aktivitet, ved kjøp av varer og tjenester, og 
gjennom regulering av økonomi, lover og annet re
gelverk. La oss se på de rädgivende ingeniører i dette 
perspektiv. 

Teknologisk utvikling 
Det er mest nærliggende å starte med aktivitetene 

tilknyttet utvinning av olje i Nordsjøen. Nyvin-
ningene her er mange. Seiv om det er de enorme 
plattformene som er mest iøynefallende, har det også 
skjedd stor utvikling når det gjelder kartlegging av 
geologiske og geotekniske forhold, og posisjonering i 
forbindelse med forundersøkelser og de faste etable-
ringer. 

Men det er ikke bare ute i sjøen det skjerstore ting. 
Også husbyggingsprosjektene på land har fått større 
dimensjoner, og graden av industrifremstilling har 
øket i det siste IO-året. 

Som følge av utviklingen, både på godt og ondt, er 
miljøteknologien blitt sentral. For det ytre miljø er 
oppmerksomheten først og fremst rettet mot vann. 
Det indre miljø ble først ivaretatt i kontorbygningen 
men nå begynner også industriproduksjonen å vises 
oppmerksomhet. I den siste tid er bildet blitt utvidet 
til også å omfatte de energiøkonomiske perspekti
ver. 

Totalentrepriser og systemleveranser 
kulminert 

Den teknologiske utvikling gjør at markeds-
aktørenes roller endres. Av og tilære uklart hva som 
er den naturlige rollefordeling. 

Ved øket industrifremstilling av byggeelementer 
ble de rådgivende ingeniørers oppgave flyttet fra 
detaljprosjektering til systemprosjektering. Det vil si 
enkelte rådgivere utførte detaljprosjektering for en-
treprenører eller systemleverandører, men det var 
disse som fremsto for utbyggerne gjennom totalen
trepriser og systemleveranser. Høydepunktet for 
disse tilbudsformer synes å ha kulminert. Markedet 
har høstet dårlige erfaringer, både hos kjøper og 
seiger, og tilbudsformen begrenser seg nå til de tilfel
ler der den er rasjonell. 

Tiibudsformene hadde utgangspunkt i ønsket om 
redusert pris. Dette ønsket ga seg også utslag i krav 
om anbud på planleggingsoppgaver. Det var særlig 
offentlige oppdragsgivere som sto for dette. Men 
også her har rasjonaliteten fått gjennomslag, etter at 
man fikk erfare at store variasjoner i tilbudte plan
leggingskostnader også tilsvarte store forskjeller i de 
planleggingsytelser som var forutsatt nedlagt. 

De rådgivende ingeniørers 
engasjementsforhold 

De rådgivende ingeniørers- og de privatpraktise
rande arkitekters engasjementsforhold er tradisjo
nelt basert på tillit fra oppdragsgiverens side. Synet 
på forholdet til oppdragsgiveren varierer noe, fra 
nærmest å være dennes advokat, til det å være en 
engasjert ekspert man benytter for å ta seg av de 
faglige/tekniske problemer på samme måte som man 
engasjererer entreprenør. 

Rådgiverens markedsmessige særpreg er hans 
uavhengighet i forhold til fortjeneste på de produkter 
han foreslår benyttet. Dessuten bør han i størst mulig 
grad identifisere seg med det prosjekt han skal utfø
re. Men oppgavenes størrelse og kompleksitet har 
gjort det nødvendig med formaliserte avtaler mellom 
oppdragsgiver og rådgivende ingeniør. I I976 kom 
det derfor en norsk standard for dette - NS 3403 
«Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitek
ters og ingeniørers utførelse av prosjektering og råd-
givning». 

Denne standard kan for så vidt oppfattes som en 
skjerpelse av rådgivende ingeniørers engasjements-
situasjon. Blant annet økes erstatningsansvaret ge
nerelt, og dessuten introduseres ideen om dagmulkt 
for prosjekteringsarbeid. På den annen side oppfat
tes standarden positivt fra de prosjekterande, ved at 
den klarere enn før regulerer både oppdragsgiverens 
og de prosjekterendes oppgåver og ansvar. 

Prosjektadministrasjon 
Oppdragsgivernes oppgåver er kommet mer i fo-

kusidet siste IO-året. Som en følge av den teknologi
ske og markedsmessige utvikling, har det også ligget 
en utfordring på utbyggerne om å ivareta sin situ
asjon på en måte som er tilfredsstillende for alle 
parter. Behovet for profesjonell ledelse ga begrepet 
prosjektadministrasjon. 

Dette er ytelser som enkelte utbyggere seiv ut
øver, men som også kan kjøpes, bl.a. fra rådgivende 
ingeniører. I slike tilfeller kan prosjektadministra
sjonen enten bestå i å utføre ledelses- og styrings
funksjonen eller å foreslå opplegg for organisasjon 
og styring for hele eller avgrensede deler av et pro
sjekt. Det har vært en del sammenblanding av begre-
pene prosjekteringsledelse og prosjektledelse. Det 
siste er nå godtatt som et mer overordnet begrep på 
byggherreplan. 

Som et resultat av de rådgivende ingeniøres foku
sering på prosjektadministrasjons-oppgaven, er også 
oppdragsgiver-identifikasjonen øket under prosjek
teringsarbeidet. Dette har bl.a. ført til økende opp
merksomhet på forhold som har å gjøre med den 
totale prosjektøkonomi, herunder forhold som berø-
rer forvaltning, drift og vedlikehold av det endelige 
prosjekt. Dette er selvfølgelig ikke noe nytt for de 
prosjekterende, men i lys av den teknologiske utvi
kling ellers, blir også prosjekteringen mer systemati
sert med henblikk på de mål man søker å innfri. } 
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Også rådgivende ingeniørar ser oljesektoren som en stimule-
rende utfordring. 

Den samfunnsmessige utvikling 
Utviklingen får et stadig mer samfunnsmessig preg 

i den forstand at aktiviteter omfatter stadig flere og 
flere, både direkte og indirekte. Uttrykk for dette er 
prosjektenes størrelse og de følger prosjektene kan 
få. For å regulere dette har det offentlige kommet 
sterkere inn i bildet. De siste 10 år kan med en viss 
rett kalles «De nye lovers 10-år». Det erf.eks. fore
slått eller vedtatt etableringslov, lov om vern mot 
forurensning, og forslag til ny planleggingslov. Alle 
disse vil gripe inn i de rådgivende ingeniørers virke
felt, sammen med andre nye forskrifter og regler. 
For eksempel er det forslag om at den nye planloven 
instituerer konsekvensanalyse, og at planprosessene 
gjøres mer åpne gjennom kommunikasjon med be-
rørte parter. 

Det er ikke bare gjennom lover offentlige regule-
ringer finner sted. Som oppdragsgiver regulerer også 
det offentlige langt på vei engasjementsbetingelsene, 
juridisk og økonomisk, for de rådgivende ingeniører. 
Indirekte virker offentligheten også gjennom det 
standardiseringsarbeid som regulerer markedet tek
nisk og kontraktsmessig. 

Internasjonalt engasjement 
Rådgivningstjenestenes samfunnsmessige preg er 

ikke begrenset til forhold i vårt land. Standardise
ringsarbeidet har internasjonale organer, seiv om vi 
sikrer nasjonale særinteresser. 

Markedsforholdene er også internasjonale, og det 
gjelder ikke minst for de rådgivende ingeniører. 

Samarbeidsfirmaet Norconsult var allerede for 10 år 
siden i full sving, og siden den gang er det også 
opprettet andre samarbeidskonstellasjoner for nor
ske rådgivende ingeniørflrmaer i utlandet. 

Fra NORAD's side er det tatt initiativ til danneise 
av et interesse-fellesskap, NCP, for alle de som øn-
sker å arbeide som konsulenter på utenlandsmarke-
det. Uavhengigheten som norske rådgivende ingeni
ører er sterkt opptatt av, er ikke noe rent norsk 
fenomen. Spørsmålet om mulige interessekonflikter 
vil lett kunne dukke opp ved engasjement av konsu
lenter, og de internasjonale oppdragsgiverorganisa-
sjoner legger stor vekt på å unngå slike konflikter. 
Verdensbanken godtar f.eks. Wen videre de uav
hengige konsulenter. Men firmaer som kombinerer 
konsulent-virksomhet med entreprenørvirksomhet 
eller som er knyttet til produsenter, blir bare aksep
tert av Verdensbanken hvis de på forhand godtar å 
begrense sin deltakelse i et prosjekt til det som er 
konvensjonell rådgivende virksomhet. 

Rådgivende Ingeniørers Forening 
Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, har ne

sten 60 år bak seg. Også her har det i siste 10-året 
vært en rask utvikling. 11966 ble Rådgivende Ingeni
ørers Servicekontor opprettet som et støtteorgan til 
firmaene. Dette servicekontoret har i 10-året øket 
både i omfang og aktivitet. Det legges nå stor vekt på 
forskjellige sider ved de rådgivende ingeniørers fa
glige arbeid. Informasjonsvirksomheten har også 
slått ut i full blomst, bl.a. gjennom tidsskriftet RIF-
Nytt. 

I 1973 ble det opprettet en kollektiv avtale om 
ansvarsforsikring. Den gjør det mulig å systematise
re ansvarssaker i oppdragssammenheng, både med 
henblikk på å kunne dra felles lærdom av eventuelle 
ansvarssaker, og samtidig for å holde kostnadene 
nede. 

Endringene i prosjektenes størrelse og kompleksi
tet, har medført større spesialisering blant de rådgi
vende ingeniører, særlig blant dem som tradisjonelt 
ble betegnet som bygningsingeniører. Det er derfor 
opprettet egne faggrupper innen feitene Oppmåling 
og kartlegging, Samferdselsteknikk, 
Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk og 
Vassdragsutbygging. Som en konsekvens av opp-
dragsgiverrollens økte betydning er også området 
Prosjektadministrasjon blitt en egen faggruppe blant 
de rådgivende ingeniører. 

Fremtld med utfordringer 
Det er vanskelig å si noe definitivt om fremtidsut-

viklingen for rådgivende ingeniørvirksomhet. Men ^ ~ 



En av verdens største 
produsenter av 2.500 timers 
lyspærer ligger i Drammen. 

Norge er det eneste land i 
verden hvor normalpærene har 
sä lang levetid som 2.500 timer. 
Det vanlige i alle andre land er 
nemlig 1.000 timers levetid. 
Derfor er det naturligvis riktig a 

velge en lyspære som er laget 
for bruk i IMorge. Da vet du at du 
får et produkt med verdens 
lengste levetid. Og 2.500 timer 
er faktisk 104 døgn, eller 3% 
måned når pæren lyser døgnet 
rundt. 

En annen fordel med OSRAM 
lyspærene, er at vi frivillig lar 
Nemko kontrollere dem. Det ser 
du pa N-merket som lyspærene 
våre er merket med. Og på 
fabrikken i Drammen, blirhver 
enkelt lyspære kontrollert hele 
15 ganger i produksjons
prosessen. Den avsluttende 

kvalitetskontrollen er vi alene 
om. For a oppdage eventuelle 
ørsmå lekkasjer blir lyspærene 
oppbevart f ra 6—24 timer før 
sluttkontroll og pakking. Vi har 
produsert lyspærer i 61 år nå. 
Det viktigste vi har lært, er at 
produktene våre rna være av 
høy kvalitet. 

Det er faktisk forskjell pa 
lyspærer, ganske stor forskjell. 

OSRAM 
Det er forskjell på lyspærer. 



Rådgivende ingeniører m.r.i.f. 
Bygg, vei, vann, avløp, s tøy ,VVS og kulde 

* Utredning og kalkyle 
* Prosjekt og overslag 

* Anbud og kontrakt 
* Detaljering.Kontroll 
* Koordinering 

LUND&AASS 
OSLO Elverum Hamar Sarpsborg Tromsø 

GRUNNUNDERSØKELSER 

AKUSTISK OG SEISMISK PROFILERING 

PROSJEKTERING AV GRUNN-OG FUNDAMENTERINGS. 
ARBEIDER 

GEOLOGISKE UNOERSØKELSER OG PROSJEKTERING AV 
ANLEGG PA OG I FJELL 

SPRENGNINGSPLÅNER, RYSTELSESMÅLINGER 

PROPORSJONERING OG KONTROLL AV BETONG 

MATERIAL- OG ANLEGGSKONTROLL 

éfUÅR NORSK TEKNISK 
BYGGEKONTROLL 

RÅDGIVENDE INGENIØRER - MNIF, MRIF 

GEOTEKNIKK 

INGENIØRGEOLOGI 

GEOFYSIKK 

BETONGTEKNOLOGI 

MATERIALKONTROLL 

HOVEDKONTOR OSLO - Tlf. 02/35 51 30 
Thv. Meyers gl. 9, Oslo 5 

STAVANGER - Tlf. 045/28 374 
Borehaugen 5, 4000 Slavanger 

BERGEN - Tlf. 05/26 17 02 
Damsgårds gt. 167-169, 5031 Laksevåg 

TROMSØ - Tlf. 083/66 149 
Stakkevollvn. 69, P.B. 757, 3001 Tromsø 

KRISTIANSAND - TII. 042/25044 
Sklppergt. 4, 4600 Kristiansand 
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det er fie re ting som kan gi en pekepinn om utvi-
klingen. 

Den umiddelbare utvikling er preget av den øko
nomiske krise og de strukturendringer som denne 
kan forårsake. Disse endringer kan bety oppbygging 
av ny industri, noe som betyr nye oppgåver for dem 
som skal foreslå slik oppbygging, oppgåver for frem-
tidens produksjonsapparat. 

Krisen forsterker også økonomiens samfunns
messige karakter. Det offentlige blir i stadig sterkere 
grad trukket inn, noe som kan forrykke tradisjonelle 
markedsmessige forhold. Det kan bli nødvendig å 
presisere betydningen av de rådgivende ingeniørers 
uavhengighet. Dersom det offentlige både skal ivare
ta brukerinteresser og produksjonsinteresser, kan 
tradisjonell rasjonalitet omkring uavhengighet bli 
satt på prøve. 

Den teknologiske utvikling vil fortsette. Det synes 
naturlig at industrialiseringen innen byggebransjen 
videreføres. Men det synes ikke å være av almen 
interesse at denne utvikling finner sted innenfor luk
kete idésystemer som er forbeholdt én produsent. 
Denne utvikling bør heller basere seg på åpne syste
mer for leveranse fra alle produsenter og som gjør at 
vi kan få et desentralisert og fleksibelt produksjons-
og byggeopplegg. 

Samarbeid ingeniører - arkitekter 
Det vil etter hvert bli stilt stadig større krav til 

åpenhet, ikke bare når det gjelder produksjon, men 
også i planleggingen. Dette gjelder både informasjon 
til almenheten om hva som skal planlegges, og orien-
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teringer på et tidlig stadium om de konsekvenser 
planer og prosjtkter vil få for mennesker og miljø. 

Det vil bli stadig mer naturlig med samarbeid mel
lom de rådgivende ingeniører og privatpraktiserende 
arkitekter, enten gjennom danneise av integrerte 
firmaer, eller gjennom andre samarbeidsformer. Ut
gangspunktet for dette er både de økende krav til 
kvalitet og den voksende konkurranse fra andre ak
tører innen markedet. 

En av de største utfordringer for rådgivende inge
niører er deres egen kostnadssituasjon. Det vil sann
synligvis bli større etterspørsel etter kvalifisert, tek
nisk utdannede medarbeidere. Lønnsnivået vil være 
bestemt av markedssituasjonen generelt, men vil 
samtidig bestemme de rådgivende ingeniørers kost
nadsnivå. Dette kan bety alvorlige markedsmessige 
utfordringer, fordi rådgivende ingeniørers tjenester 
vil bli oppfattet som dyre. Det vil derfor være en stor 
oppgave å formidle informasjon om nødvendigheten 
av kvalifisert rådgivning. Det vil også være en opp
gave å stabilisere situasjonen i de rådgivende ingeni-
ørfirmaer, slik at de kan trekke til seg og beholde 
kvalifiserte folk. • 



R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G 

0 
CONSULTING A S 
RADGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK 

BETONGLABORATORIUM 

SIV.ING. HELGE DANIELSEN MNIF MRIF 

SIV.ING. TORE MATHISEN MNIF MRIF 

TUFTEBYGGET 3700 SKIEN 

TLF. (0351 24961 -24963 

Æ& 
Sivi l ingeniør 

Rådglv.nd« ingenlsr MNIF - MRIF Torger Carlsen 

w BYGGETEKNIKK - OFFSHORE KONSTRUKSJONER - BYGGELEOELSE 

Nygaten 24, 4000 Stavanger tlf. (045) 31 392/27 381 

* 

>#4 
KOMMUNAL ! 
TEKNIKK a s ; 

Mfiif S.v.Imij Franlt G Mo'Ctt MNIF MRIF < 

TRONDHEIM - VERDAL * 

Sandgalen 2 7000 TRONDHEIM 

f '.I'lVA.tNi.'.ftMHfilHM U-iNENFOH KVERT AV 

i .•i..ii|[i'iNC,si'i ANtu Af-mLiUSOURMJLNf. 

| :•! !A[. ,PI ANtH inn Hout.MLi U TF ORE R VI 

MO 1 HANA -

Telefon (075) "26 515 

KOMMUNAL ! 
TEKNIKK a s ; 

Mfiif S.v.Imij Franlt G Mo'Ctt MNIF MRIF < 

TRONDHEIM - VERDAL * 

Sandgalen 2 7000 TRONDHEIM 
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BYGNINGSKONSTRUKSJONER, HAVNEANLEGG OG KAIER, INDUSTRIANLEGG 

SIVILINGENIØR 

S A M I O R G E N A/S 
RÅDGIVENDE INGENIØRER MNIF MRIF R A D S T U G T . 5. 6OOOALESUND (071)22496 

<D 
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK 

SIVILINGENIØR ORMBERGSTØL & CO. 

M.R.I.F. -M.N.I.F. 

Maridalsv. 31 B, Oslo 1 - Telf. (02) 20 83 86 

'Store kraner kan lifte sto
re ting. Smä kraner kan luf
te sma ting. Store kraner 
kan også løfte smi ting." æ Vigjorsmå og store jobber! 

MUITICONSUIT A.S 



S I V I L I N G E N I Ø R 

( T V T O R GABRIELSEIM 4jfe 
\ i m RAOGIVENOE INGENIØR I BYGGETEKNIKK M N I F - MRIF ^ ^ 

S T O R G A T E N 32, 3250 L A R V I K T L F . (034) 86130S 

Afs GEOTEAM 
RÅDGIVENDE INGENIØRER MNIF 

Ingeniørgeologi 

Geoteknikk 

Geofysikk 

Geodesi 

Marine undersøkelser 

© 

Sivilingeniørane 

HARBOE OG LEGANGER 
M.N.I.F. - M.R.I.F. 

RSdgivende 
ingeniørar i 
Byggeteknikk 

Elvegt. 7 
7000 Trondheim 
Tlf. (075)*29033 

SIVILINGENIØR 

RAGNVALD ISAACHSEN A.S 
Ragnvald Isaachsen - Knut Stuve 

M.N.I.F. M.R.I.P. 

Rådgivende ingeniører -
Byggeteknikk 

Bygdøy allé 61, Oslo 2 - Telefon 56 50 20 
Gamleveien 232 A, 1472 Fjellhamar • 
Telefon 70 36 02 

ØSTLANDSKONSULT A/S 
FREDRIKSTAD 

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R 

TELEFON 0 3 2 - 15994 

BORGEN & CONRADI Rådgivende ingeniører VVS-teknikk MNIF MRIF 

Bjorn B. Borgen Nils C. Backer 
Ansvarlige medarbeidere: 
Ivar Gjærum Ketil Sauer 

Oslo 2. 
Drammensveien 127, 
Tlf.55 5680 

I 
INGENIØR 
P. A. BAKKEJORD A/s BYGGETEKNIKK BYGGELEDELSE 

Rådgivende ingeniarkontor M R I F Bygningskonstruksjoner — 
Industrianlegg — 
Teleanlegg — Fjellanlegg 

Gml Rlngerlksvel 6, P.b. 45 1320 Stabekk, Tlf. 12 17 22 



ÖÖÜ 
DAHLEN OG TOFTENES A/S 
RADGIVENDE INGENIØRER MNIF - MRIF 

KIRKEVEIEN 71 - 1344 HASLUM - TELEFON (02) 53 82 6 6 

Stener Sørensen 
Rådgivende ingeniør 

Byggeteknikk 

Fagerlia 30 
3000 Drammen 
T l f . 0 2 / 8 3 68 93 

SIVILINGENIØR 

OLAF ABEL ENGH 
M.N.I.F. -M.R.I.F. 

BRUER 
KAIEK • FERGELEIER 

K O N N E R U D G T . 3 - D R A M M E N - T E L E F O N 8 3 19 00 

Ottar Kummeneje 
Trondhe im 
S luppenvn. 12 
Tlf. (075) 3G 060 

Bodø 
Storgt . 25 
Tlf. (081)23 085 

Tro msø 
Myrengv. 6 
Tlf. (083) 82 587 

Geoteknisk pros jekter ing 
Grunn undersøkelser 
Ingeniørgeolog i 
Laborator ieundersokelser 
Måleteknikk og kont ro l l 

RADGIVEIMOE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK 
RADGIVENDE INGENIØRFIRMA GUNNAR PAULSEN A.S 

TRONDHEIM 
Levanger 
Oslo 
Kristiansand S 

Dronningens gt. 7 
Kirkegl. 30 
Haakon Vils gt. 5 
Skippergt. 37 

(075) 31 160 
(076) 82 234 
(02) 41 60 43 
(042) 26 906 

IGP BODØ A.S 
BODØ 
Prol. Schyttes gt. 3 
(081)24 201 

IGP T R O M S Ø A.S 
TROMSØ 
Skippergt.41 
(0B3) 84 824 

Svolvær 
Sivert Nilsens gt. 18 

Alta 
9510 Elvebakken 
(004) 37 441 

Byggeteknikk 

Offshore 
konst ruks joner 

Dr. techn, 
OLAV OLSEN 

MN IF 

OLAV OLSEN 
PER C.DAHL 
M R I F 

RADGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK 

Dicks vei 10 - 1324 Lysaker - Tlf. (02) 53 22 75 

Industr ian legg 
Skal l , broer, kaier 

BOLIGBYGG 
KONTOR- OG INDUSTRIBYGG 
BROER KAIER 
STÅLKONSTRUKSJONAR 

A/S Vik. Vigerust og Aarskog 

Rådgivende ingeniører i byggeteknikk MNIF MRIF 

Drammensveien 230, Støyen, Oslo 2. Tlf. 02/55 74 30 



Forretningsbygg 
Hotelier 
Industrianlegg 

INGENIØREN 

NIELSEN OG BORGE A.S 
Bjarne M. Nielsen MNIF - MRIF Einar Kr. Borge 

Rådgivende mgeniører i Elektroteknikk 

Hesselbergs gt. 8 - Oslo 5. Tlf. (02) 35 61 20 

Sykehus 
Skoler 
Alarmanlegg 

SIVILINGENIØR 

H. GLENNE A.S 
M.N.I.F.-M.R.I.F. 

RÅDGIVENDE INGENIØRER 
ELEKTROTEKNIKK 

Trondhei msveien 80 - Oslo 5 
Tlf. (02) 38 08 86 

SIVILINGENIØR 

OLA RØRVIK 
M.N.I.F.-M.R.I.F. 

BYGGETEKNIKK • BYGGELEDELSE 

Løvenvoldgt. 1. 6001 Ålesund. Telefon (071) 22 918 

KRISTIAN K. PRESTRUD 
Rådgivende ingeniorer for bygningsteknikk 

M.N.I.F. M.R.I.F 

Sommerrogaten 17 - Oslo. Telefon 56 59 25 

Sivilingeniør R. BRUSLETTO AS 
Rådgivende ingeniørar 

Ragnvald Brusletta- Rolf Olsen 
Byggeteknikk - Vann - Kloakk - Renseteknikk 

Lilleakerv. 31 - Oslo 2 - Tlf. • 55 55 90 

Otto Hegermann A/S 
RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGETEKNIKK 

MNIF-MRIF 

Husbyeg. forretningsbygg, industribygg, skaler, sykehus, 

vassdragsutbygging, havneanlegg, broer, transportanlegg. 

Sakkyndig bistand — Takster — Byggeledelse 

SOMMERROGATEN 17 - OSLO 2 - TELEFON 55 02 85 

Ingeniørforlaget A/s 
ingeniorenes Hu? kronprinsens gi 17. 
Boks 2475 Solli, Oslo 2 
TH (02) 11 51 70-
Telegram Ingemorblad 
Postgiro 20 53 12 
Bankgiro 6001 05 64533 
Medlem av Den Norske Fagpresses Forening 
Medlem The ESIP Group og Scan-Tech. 
Forlagsdirektør siviling. P. Bjornstad 
Koordinermgssjef smiing. A Vellesen 
Produksjon Boktrykker R Westli Dohlen 
Redaks|onss)e> sivitmg Magne Lem 
Markedstonngssjef J. Amundsen 
OkonomisiefJ 0. Bakken 

Særtrykk: Sigrund Kvist. 

Abonnement: Reidunn Olafsson. 

Trykt i offsel hos Fabritius & Sonner. Oslo 

• Ingeniørforlaget A/S, Oslo 1978 



Verktøy og 
maskiner i 
for folk som' 
må skape 
kvalitet 
og styrke -

NORGAS 
Norgas AS - Sandakervn. 64 - Oslo 4 - Tlf. 223i 

Telegr.adr. Gasnor - Teléx 16209 



HaJbtitim&InMiUnu 

Tommy-hjelmen er den eneste norskproduserte hjelmen for sportsbruk. Produk
sjonen omfatteri første rekke styrthjelmerforbil-ogmotorsykkelkjøring.fallskjerm-
hopping o.l. Hjelmene utføres i en rekke varianter bade i glassfiberarmert polyester 
og termoplast 1 tillegg til våre egne hjelmer markedsfører vi også utstyr som 
kjøredresser, hansker, støvler, visir o.l. 

TICON Industrier, Nedre Storgate 45,3000 Drammen. Tlf.: (02) 838580. 
TÄON 

INDUSTRIER 


