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STYRETS BERETNING

NTNFs virksomhet i 1979 har vært preget av FoU-tiltak for å bedre næringslivets
konkurranseevne. Videre har NTNF i 1979 i større grad enn tidligere bistått myndig-
hetene med FoU-relaterte oppgaver på områder av betydning for problemstillinger
som er særlig aktuelle for myndighetene. Eksempler på slike oppgaver er:

— Etter oppdrag fra Statsministeren å utarbeide et handlingsprogram som kan bidra
til en positiv utnyttelse av mikroelektronikk og datateknikk.

— Bistå Industridepartementet i koordineringen og forberedelsene av FoU-samarbeid
mellom Vest-Tyskland og Norge.

— Etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet medvirke til å gjennomføre et
rapporterings- og oppfølgingssystem for forskningsoppgaver som av oljeselskapene
settes ut til norske institutter og bedrifter som ledd i 4. og 5. runde konsesjonsbe-
tingelser.

— I samråd med Olje- og energidepartementet å utarbeide en nasjonal plan for
forskningsaktiviteten på kontinentalsokkelsektoren med sikte på å bringe aktivi-
teten opp på et nivå som står i forhold til perspektivene i sektoren og det ambi-
sjonsnivået som er trukket opp for eksploateringen på sokkelen.

I langtidsplanen som ble rullert i sommerhalvåret 1979 har NTNF klart gitt uttrykk
for at vi i Norge ikke i sterk nok grad utnytter forskning og utvikling som virke-
middel på de områder av samfunnslivet hvor NTNF arbeider. Samfunnet som helhet
vil være tjent med en sterkere FoU-satsing. Kunnskap og evne ti! nyskapning basert
på vitenskapelig og teknologisk innsikt, vil etter NTNFs oppfatning bli stadig vik-
tigere faktorer i samfunnsutviklingen i de kommende år.

NTNF har i langtidsplanen foreslått at totalrammen for driftstilskudd til virksom-
heten, som i 1979 var på 364 mill.kroner (1979-kroner) i planperioden økes slik at
den i 1984 blir på 556 mill.kroner (1980-kroner). Dette svarer til en årlig reell
økning på ca. 8%. I tillegg foreslås dekket kapitalutgifter med ca. 40 mill.kroner
pr. år i de tre første årene og ca. 30 mill.kroner hver av de to siste årene av plan-
perioden. Det ventes videre at inntektene utenfra til oppdrag, etc. ved NTNF-insti-
tuttene som i 1978 var ca. 240 mill.kroner, i løpet av perioden vil være steget til ca.
350 mill.kroner (1980-kroner).

Begrunnelsen for at man har foreslått noe høyere vekst i NTNFs sektor enn den
forventede gjennomsnittlige vekst i bruttonasjonalproduktet, kan kort summeres
i følgende punkter:

— Opprettholdelse av næringslivets konkurranseevne med kontinuerlige krav til
omstilling, delvis diktert av den globale utvikling, krever en nyskapningsprosess
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basert på et høyt teknologisk nivå. Vi ligger i dag tilbake i den utviklingsprosess de
nasjonale målsettinger forutsetter.

— Eksploateringen av forekomstene av olje og gass på kontinentalsokkelen med en
tilfredsstillende økonomi, teknologi og sikkerhet representerer en utfordring av
usedvanlig karakter med store krav til teknologisk evne og innsats. Forskningen på
området må styrkes vesentlig for å stå i samsvar med 1980-årenes muligheter og
utfordringer.

— Mikroeiektronikkens anvendelse og de utfordringer dette vil reise i brede grener av
næringsliv og forvaltning krever en betydelig styrking av kompetansen både i
elektronikk-og databehandlingssektoren og i brukersektoren.

— Våre nasjonale ambisjoner i miljøsektoren forutsetter en både bred og dyptgående
innsikt blant annet i kjemiske og biokjemiske forhold av betydning for forurens-
ninger, arbeidsforhold etc.

NTNF har i 1979 hatt en virksomhet svarende til en omsetning på ca. 795 mill.
kroner som er dekket gjennom bevilgninger fra fire departementer, fra tippemiddel-
overskuddet og gjennom oppdragsvirksomhet.

Gjennom Industridepartementet er bevilget til NTNF 192,9 mill.kroner. Med disse
midlene har NTNF støttet FoU-virksomhet innen sektorene industri og bergverk,
bygg og anlegg, skipsfart og skipsbygging, innenlands samferdsel og en del tverrfag-
lige områder som dekker flere sektorer. Midlene er benyttet til prosjekter både i
bedrifter og i institutter og til grunnfinansiering til NTNF-institutter og NTNF-
tilknyttede institutter som arbeider innenfor disse områdene. Tippemidlene utgjorde
i 1979 49 mill.kroner og har i det vesentlige blitt anvendt innen de samme sektorene.

Gjennom Olje- og energidepartementet har NTNF fått bevilget 98.2 mill. kroner
til oppgaver innen kontinentalsokkelsektoren og innen energisektoren. 1 disse
bevilgningene inngår også grunnfinansiering til følgende institutter: Institutt for
Atomenergi, Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt, Norsk Undervannsinsti-
tutt og Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser.

Gjennom Miljøverndepartementet er bevilget til NTNF 33,2 mill.kroner som har
vært anvendt til finansiering av Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt
for luftforskning, Norsk institutt for by- og regionforskning samt til diverse sentrale
oppgaver innenfor miljøvernsektoren.

Gjennom Kommunal- og arbeidsdeparlementet er bevilget til NTNF 16,8 mill.-
kroner. Midlene har vært anvendt til forskningsarbeider som sikter mot et bedre
arbeidsmiljø og til det spesielle program "Sikkerhet på sokkelen".

De resultater som kommer frem av denne forskningsvirksomheten bringes ut til
sentrale og lokale myndighter, tekniske etater og næringslivet på mange ulike måter.
NTNF bestreber seg på å nå ut med relevant informasjon om forskningsvirksomheten
til brukere i alle deler av samfunnet. NTNF legger særlig vekt på å organisere all
forskningsvirksomhet slik at informasjonsflyten fra prosjektene til de mest aktuelle
brukere er rask og effektiv. For det meste av virksomheten stilles det opp klart
definerte mål og milepelsplaner. For de litt større prosjektene etableres som regel

VIII



styringskomitecr med representanter fra de brukerkategorier som har sterkest
interesse av resultatene. Resultater av en del av virksomheten er omtalt i denne års-
beretningen i kapitlene for de respektive aktivitetsområdene. Forøvrig henvises til de
enkelte instituttenes årsrapporter og til årsoversikter og enkeltrapporter fra større
programmer og prosjekter. I publikasjonen "FoU-indeks" gis det hvert kvartal en
oversikt over rapporter fra hele NTNF-virksomheten.

NTNF-instituttene har hatt et sterkt økonomisk press på seg i 1979,bl.a. fordi time-
prisene p.g.a. prisstoppen ikke har kunnet justeres i takt med kostnadsøkningen. For
å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat, har oppdragsvolumet måttet økes også
i 1979. Oppdragsvirksomhetens andel av instituttenes totale inntekter utgjorde i 1979
57%. Målt med internasjonal målestokk er dette høyt for institutter for anvendt forsk-
ning, og det tyder på at brukerne i dag verdsetter den kompetanse og kapasitet insti-
tuttene har. For stor avhengighet av oppdragsinntekter vil på den annen side lett gå
ut over instituttenes faglige fornyelse. Oppdragene i 1978 fordelte seg på de forskjel-
lige kategorier oppdragsgivere som følger:

ca. 41% fra næringslivet

ca. 31% fra offentlige og kommunale etater

ca. 23% fra utlandet.

ca. 5% fra andre forskningsinstitutter

Over 500 representanter fra offentlige etater, næringsliv og forskning har gjennom
deltagelse i oppnevnte komiteer, styrer, utvalg og prosjektkomitecr bidratt til
planlegging, prioritetsvurdering, styring og oppfølging av virksomheten. Antall
personer knyttet til NTNFs virksomhet i heldagsstilling var ved årsskiftet 1979/80
2367 personer. Tilsvarende antall ved forrige årsskifte var 2307 personer.

I løpet av året er det ved kongelig resolusjon fastsatt nye vedtekter for NTNF. De
viktigste endringer er en økning av antallet representanter i rådet, fra 36 til 40, om-
danning av arbeidsutvalget til et styre med 8 representanter, vedtektsfestet representa-
sjon av NTNF-ansatte i råd og styre, samt en noe endret arbeidsfordeling mellom råd
og styre.

Blant spesielle tiltak i 1979 kan nevnes:

— Under budsjettbehandlingen høsten 1979, ble det til Nyskapningsplanen bevilget
70 mill.kroner for 1980 og samtidig gitt et bevilgningstilsagn for 1981 på 50 mill.
kroner. Med dette er del totalt gitt bevilgning og tilsagn til Nyskapningsplanen på
200 mill.kroner. Gjennomføringen av planen skjer i samarbeid med Industrifondet
(tidligere Utviklingsfondet). Pr. januar 1980 er det gitt bevilgninger i form av
tilskudd og lån til 223 prosjekter med en samlet bevilgningssum (tilskudd og lån)
på 185 mill.kroner. 12 prosjekter er hittil meldt avsluttet. Av de halvårlige status-
rapportene NTNF mottar fra hvert av prosjektene, fremgår at for en rekke av
prosjektene oppnår man gode resultater.

— For 1979 ga Industridepartementet en ekstraordinær bevilgning på 20 mill.
kroner (for 1978 10 mill.kroner) for å støtte forsknings-og utviklingstiltak rettet
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mot omstilling og bedret konkurranseevne i skipsindustrien. Fra mars 1979 ble
forvaltningsansvaret for denne støtteordningen overført til NTNF. I 1979 er det
over Skipsforskningsplanen søkt om støtte på ca. 45 mill.kroner til ca. 100
prosjektforslag fra industrien. Ca. 40 prosjekter er under gjennomføring med en
samlet støtte på vel 15 mill.kroner. En del av prosjektene vil fortsette utover
1979. Støtteordningen er blitt positivt mottatt i skipsindustrien og en videreføring
av skipsforskningsplanen antas å ville få betydelig nytteverdi.

- I forbindelse med myndighetenes iniliatvi til utvidet forskingssamarbeid mellom
utenlandske oljeselskaper og det norske forskningsmiljø, har NTNF etter anmod-
ning fra Olje- og energidepartementet, påtatt seg omfattende oppgaver. NTNFs
ansvar, som er definert i FoU-rammeavtalen mellom Departementet og oljesel-
skapene, omfatter spesielt teknologioverføring innen kontinentalsokkelsektoren.
Dette vil kreve et betydelig arbeid og kontinentalsokkelkomiteens sekretariat vil
måtte forsterkes noe.

- NTNF har i lengre tid vært av den oppfatning at forskningsinnsatsen innenfor
kontinentalsokkelsektoren er for liten og ikke står i forhold til den betydning som
denne aktivitet har for landet og norsk industri. Etter drøftelser med Olje- og
energidepartementet, har NTNF blitt bedt om å utarbeide en ny forskningsplan
som tar utgangspunkt i de problemer og utfordringer vi står overfor i tiden frem-
over. Et større arbeid har blitt utført i samspill med norske og utenlandske olje-
selskaper, industrien og det norske forskningsmiljø.

Forskningsplanen vil etter behandling i NTNFs styre bli oversendt til Olje-
og energidepartementet. En kort versjon av planen er allerede lagt frem for
NTNFs råd og deretter oversendt Olje- og energidepartementet.
Sammen med Vest-Tysklands departement for forskning og teknologi, arbeider
Industridepartementet med å trekke opp retningslinjer for et fremtidig økt
teknologi- og forskningssamarbeid mellom Vest-Tyskland og Norge. Det er etab-
lert en komite med 5 medlemmer fra hvert land for å gjennomføre oppgaven.
NTNF har vært trukket inn i dette arbeid, bl.a. for å fremskaffe konkrete pro-
sjekter og for faglig vurdering av mulige samarbeidsprosjekter. Forberedende
arbeider er i gang i norske FoU-miljøer.

Gjennom de siste år har NTNFs innsats innen energiforskning økt betydelig.
Olje- og energidepartementet bevilget i 1979 for første gang øremerkede midler til
energiforskning over et bredt spektrum av oppgaver innen alternative energikilder,
energiøkonomisering og prototypanlegg for energiproduksjon. En betydelig del av
disse midler er anvendt på forskningsprosjekter innen NTNFs ansvarsområde. På
bakgrunn av de økte oppgaver oppløste NTNF i 1979 Ad hoc utvalg for energi-
økonomisering og opprettet samtidig en Rådgivende komite for energiforskning,
med hovedoppgaver å medvirke til å initiere, følge opp og utnytte forsknings-
prosjekter innen energifeltet på alle relevante NTNF-aktivitetsområder.
Et Mikroprosessorutvalg ble utnevnt i mai 1979 for å utarbeide et handlings-
program for å fremme utnyttelse av mikroelektronikk og datateknikk. Bakgrun-
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nen for dette initiativet var et møte som NTNF arrangerte den 3. april 1979 etter
anmodning fra Statsministeren, for å drøfte de muligheter og utfordringer Norge
står overfor som et resultat av utviklingen av mikroprosessoren. Et utkast til
handlingsprogram ble i november sendt til en rekke institusjoner og bedrifter for
uttalelse. Dette initiativ fikk en bred oppslutning til tross for en kort svarfrist.
Dette bekrefter at den raske teknologiutviklingen innen mikroelektronikk og data-
teknikk omfattes med sterk interesse. En justert versjon av handlingsprogrammet
ble utarbeidet i desember på bakgrunn av de mottatte kommentarer. Handlings-
programmet peker på at spesielle initiativ bor gjennomføres på en rekke felt for å
sikre en effektiv utnyttelse av de nye nøkkeltcknologiene. Spesielt synes rekrut-
teringssituasjonen å være kritisk, noe som tilsier en sterk satsing på undervisning
og etterutdanning. For gjennomføringen av disse oppgavene foreslo utvalget
foreløpig igangsatt et 3-årsprogram innenfor en økonomisk ramme på 120 mill.-
kroner. Iverksettelsen av en startfase for programmet er sikret ved at et øremerket
beløp på 9 mill.kroner er stillet til disposisjon for 1980. Forberedelser er utfort i
fellesskap av Komite for automatisering og databehandling og Komite for teknisk
fysikk og elektronikk for å sikre god koordinering og at innsatsen folger de
retningslinjer som er nedlagt av NTNFs Mikroprosessorutvalg.

- Med utgangspunkt bl.a. i drøftelser som fant sted under Volvo-forhandlingene og
senere internasjonale kontakter, har NTNF etter anmodning fra Industrideparte-
mentet, utarbeidet og satt i verk en plan for styrking av norsk materialteknisk
forskning, særlig for å utvikle nye lettmetallegeringer, plast- og komposittmateri-
aler. I løpet av året ble det gitt en ekstraordinær bevilgning over statsbudsjettet på
5 mill.kroner for å starte opp planen. Midlene er bevilget til konkrete material-
prosjekter som utføres i bedrifter, ved SINTEF og Sentralinstitutt for industriell
forskning, samt til noen storre instrumentanskaffelser ved disse instituttene.

- Spørsmål om norsk medlemskap i European Space Agency (ESA) ble vurdert i
1973-74. Utenriksdepartementet nedsatte et utvalg for å vurdere slikt medlem-
skap. Utvalget anbefalte norsk medlemskap og la spesiell vekt på den betydning
medlemskapet ville få for utvikling av fremtidsrettet teknologi i Norge. NTNF
sluttet seg til utvalgets synspunkter og anbefalte norsk medlemskap. Imidlertid
besluttet Regjeringen at Norge på daværende tidspunkt ikke skulle gå inn som
fullt medlem av ESA, men begrense seg til å delta i det såkalte MAROTS-pro-
sjektet som ei et ESA-prosjekt med formål å utvikle et maritimt satelüttkom-
munikasjonssystem.

På grunn av den betydelige utvikling som har skjedd senere, har NTNF gjort en
ny henvendelse til Industridepartementet og anbefalt at man tar opp forhand-
linger med ESA om et fast medlemskap i organisasjonen. Bakgrunnen er bl.a. at
ESA de siste årene har tatt opp en rekke anvendelsesprosjekter innen romvirksom-
het, som har vist seg å få en betydelig innvirkning på industriutviklingen i medlems-
landene.
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— Nytt bygg for Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Gjennom lengre tid har NTNF arbeidet for å skaffe nye lokaler for NIVA, som i
mange år har hatt liten plass og vært spredt på flere steder i Oslo-områdct. NTNF
har nå fått kjøpe høyblokken på Brekke fra Tandberg Radiofabrikks konkursbo.
Stortinget har godkjent overdragelsen og det er gitt tilsagn om bevilgning over
statsbudsjettet på 40 mill.kroner fordelt over årene 1980-1982. Da Stortinget ikke
Lar tatt endelig standpunkt til hvorvidt NIVA på lengre sikt skal bli i Oslo-om-
rådet eller flyUe ut, har Miljøverndepartementet bedt spesielt om at bare de mest
nødvendige ombygninger av bygget foretas.

En rekke forhold innen næringsliv og kontinentalsokkelvirksomhet, hvorav noen er
omtalt ovenfor, vil stille økende krav til NTNF i 1980.

NTNFs styre vil uttrykke anerkjennelse og takk til alle dem som i tillitsverv eller i
lønnet stilling, har bidratt til NTNFs virksomhet i 1979.

NORGES TEKNISK-NATURV1TENSKAPELIGE FORSKNINGSRÅD
STYRET

Kari Lorck Andreas Lønning Rolf Børresen

Formann Varaformann

Odd Gøthe Ragnar Røberg Larsen Øystein Myhre

Hermod Skånland Andreas Tonning

Gudmund Harlem
Adm.direktør
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ORGANISASJON OG VIRKSOMHET

NTNFs ORGANISASJON

Justerte vedtekter for NTNF ble vedtatt ved Kgl. res. 20. april 1979. Rådet består nå
av 40 medlemmer med personlige varamenn oppnevnt av Kongen etter innstilling
fra Industridepartementet. Departementet skal bygge sin innstilling på forslag fra
følgende grupper

statsmyndighetene 12 representanter

næringslivet 13 representanter

forskningsinstitusjonene 12 representanter

de ansatte 3 representanter

Rådet oppnevner et styre bestående av formann, varaformann og 6 medlemmer.
6 styremedlemmer utpekes av rådet og 2 medlemmer utpekes av de ansatte i NTNFs
tilknyttede institutter og administrasjon. For de ansattes representanter oppnevnes
varamenn.

En oversikt over NTNFs organisasjon og de etablerte organer er gitt i diagram på
neste side. Rådet vedtok i møte 29. mai 1979 å etablere NTNFs komite for energi-
forskning. Bortsett fra en del endringer i prosjektkomiteer og ad hoc utvalg er det
ikke foretatt større organisasjonsmessige endringer i 1979.

I alt 545 representanter er ved årskiftet 1979/80 knyttet til NTNFs virksomhet i
råd, arbeidsutvalg, komiteer, styrer, utvalg og prosjektstyrer. I nedenstående tabell er
det gitt en oversikt over disse representantene samt de etater de kommer fra.

Departementer,
offentlige og kommunale
etater

Næringsliv
(herunder LO)

Forskning

Sum

Råd

12

13

15

40

Styre

2

3

3

8

Komiteer
med

underutvalg

60

170

117

347

Institutt-
styrer

24

35

33

92

Ad hoc
utvalg

7

13

4

24

Prosjekt-
komiteer

9

16

9

34

Sun

114

250

181

545
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FORSKNINGSINST.
(12 repr.)

STATSMYNDIGHETENE
(12 repr.)

NÆRINGSLIVET
(13 repr.)

ANSATTE
(3 repr. I

RÅDGIVENDE
KOMITEER (19I
(s. XXXI)
Industri

Verksted
Elektronikk
Kjemi
Næringsmidler
Metallurgi
Treforedl.

Bergverk
Elkraft
Energi
Bygg & anlegg
Skipsfart
Samferdsel
Forurensninger
Arbeidsmiljø
A„iom. & data
Romvirksomhet
Kontinent.sokkel
Vitenskapelig pers.
Stipend

PROSJEKTAVD. (2)
(s. XXXV)
Avd. for romvirksomhet
NORSAR (Seismikk)

Styre (8)

Administrasjon

ETABLERTE INSTITUTTER (14'
(s. XXXIII)

Industri Sl Skipsfart NSFI
Elforsyning EFI Samferdsel TO!
Atomenergi IFA Miljø NIVA
Kontsokkel IKU » NILU
Bygg & anlegg NBI » NIBR

» » NGI Databeh. NR
» » IFF Informasjon NS I

SAMARBEIDENDE INSTITUTTER (4)
(s» XXXIII)

Industri SINTEF, CMI, 101
Kont.sokkel NUI

FoU-FROSJEKTER ca. 700
(s. XXXV)

AD HOC UTVALG (3)
(j. XXXIII)
Risikoanalyse
Oversiktsanalyse
Scannet

PROSJEKTKOM. (15)
(s. XXXVII)
System for kikkert skip (3 S)
Energiøkonomisering i skip
Miljøforhold i verftsindustrien
Marked og rederi
EPOKE
Sur nedbør
(med NLVF og Miljøv.dep.)
Fast avfall
Drift av renseanlegg
Miljøvernovervåking
Miljøgifter
Sikkerhet pS sokkelen
Havbiomodaller (med NFFR)
Korrosjonsutmatting offshore
Oljevernberedskap
Mikroprosessorer

Alle disse representantene utfører et omfattende arbeid for NTNF ved utarbeiding
av perspektivanalyser, utvikling av langtidsplaner, initiering, vurdering og prioritering
av forskningsprogrammer, samt rådgivning, vurdering og overvåking av virksomheten.

Ved årsskiftet var det tilsatt 2 201 personer ved NTNFs administrasjonskontor og de
etablerte instituttene. 848 av disse var tilsatt i forskerstilling. Det har det siste året
væit en økning på 57 personer som tilsvarer ca. 3%. Ved de 4 samarbeidende insti-
tutter, SINTEF, CMI, 101 og NUI var det ved årsskiftet tilsatt 1 025 personer, hvorav
540 i forskerstilling.
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NTNFs LANGTIDSPLAN FOR PERIODEN 1980-84

En rullert langtidsplan for hele NTNFs virksomhet for perioden 1980—84 ble behand-
let av NTNFs råd på et 2-dagers møte i slutten av august. Etter justering i henhold til
rådets behandling ble langtidsplanen oversendt myndighetene og fremlagt for de mange
instanser NTNF samarbeider med. Gjennom langtidsplanen klarlegges perspektiver,
målsettinger, programmer, prioriteringer, virkemidler, arbeidsdeling og samarbeidsfor-
mer i hele NTNFs forskningssektor. Planen rulleres årlig i et samspill mellom NTNFs
komiteer, utførende forskningsorganer og NTNFs administrasjon, arbeidsutvalg og
råd.

Langtidsplanen gir et godt overblikk over NTNFs program og virksomhet. Nedenfor
siteres derfor sammendraget fra den rullerte langtidsplan for perioden 1980-84:

NTNF har som formål å fremme den tekniske og dermed sammenhengende forsk-
ning i Norge til gagn for norsk nærings- og samfunnsliv. Som grunnlag for denne virk-
somhet utarbeider NTNF en langtidsplan som rulleres årlig.

I langtidsplanen studerer og sammenholder NTNF nasjonale målsettinger, sannsyn-
lige globale og nasjonale utviklingslinjer og de muligheter forskningen ventes å gi. På
denne bakgrunn trekker NTNF opp retningslinjer og utformer programmer for forsk-
ningsvirksomheten. Disse programmer avspeiler hvordan NTNF vil prioritere forsk-
ningsaktivitetene innen hele sitt arbeidsfelt og innen de enkelte aktivitetsområder.

Mål for virksomheten

Ved utformingen av sine mål tar NTNF utgangspunkt i de nasjonale målsettinger slik
disse kommer til uttrykk ved behandling i Regjering og Storting.

NTNF søker gjennom sin virksomhet å bidra til en styrking av næringslivets kon-
kurranseevne og derigjennom styrke sysselsettingen, til en god og effektiv tjeneste-
yting, til utvikling av et godt miljø i arbeid og fritid og til en rasjonell ressursforvalt-
ning.

Med utgangspunkt i disse brede målsettinger har planleggingskomiteene utformet
mer detaljerte mål innen sine enkelte aktivitetsområder, slik det fremgår av komiteenes
rapporter.

Ved årets rullering av langtidsplanen har særlig behovene for en utbygging av FoU-
innsatsen for en styrking av næringslivets konkurranseevne og for en utbygging av
vår teknologiske kompetanse ved eksploatering av olje- og gassforekomstene på
kontinentalsokkelen stått i fokus.

Perspektiver

I global sammenheng ser man en verden som fra å føle seg ubundet av globale ressurs-
beregninger nærmer seg stadig raskere den situasjon at forholdet mellom de behov
som skapes av befolkningsøkningen og de tilgjengelige materielle ressurser vil føre til
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økende problemer og oppgaver. Man ser klart denne situasjon i energisektoren, hvor
den begrensede tilgang på olje og gass allerede skaper problemer som krever sin løs-
ning. Også i miljøsektoren er de globale problemer blitt merkbare.

En voksende nasjonal politisk bevissthet i den tredje verden ventes i økende utstrek-
ning å skape behov for omstillinger og tilpasninger i industrilandene. Dette har
begynt å få virkninger også i Norge i mange industrigrener og for skipsfarten, og
må ventes å stille stadig større krav til vår evne til omstilling.

Selv om næringslivets konkurranseevne i den senere tid er noe styrket, reiser kon-
kurransen fortsatt betydelige problemer for produksjon og salg av varer og tjenester.
Forholdet mellom produktivitet og kostnadsnivå vil skape konkurranseproblemer
ikke bare overfor utviklingslandene, men også overfor etablerte industriland. Disse
problemer vil stille spesielle krav til kvalitet og nyhetsverdi i industriens produkter
og til en sterk rasjonalisering og utvikling av de industrielle prosesser.

Med de økende olje- og energipriser vil vår vannkraft og olje- og gassforekomstene
på kontinentalsokkelen gi osa voksende fordeler. Som et av de få industriland med
energioverskudd skulle inntekter fra denne sektor kunne bidra til å gjenopprette og
styrke vår finansielle stilling.

De forskningsfelter innen NTNFs virkeområde som sterkest kommer til å prege
utviklingen, antas å være:

— elektronikk — spesielt mikroelektronikk,
— teknologi som kreves for ekploatering av kontinentalsokkelen, herunder spesielt

dypvannsteknologi,
— materialteknikk,
— grener av kjemien — spesielt biokjemi,
— energisektoren.

De mest gjennomgripende endringer ventes som følge av utviklingen innen mikro-
elektronikken, hvor spesielt anvendelsen av mikroprosessoren vil få en sterk innflyt-
else på alle grener av næringsliv og forvaltning. Spesielt i et høykostland vil en rask
og effektiv anvendelse av mikroelektronikkens nyvinninger være avgjørende. Dens
innføring reiser imidlertid samfunnsmessige problemer, slik at takten og arten av dens
innføring bør finne sted i en avveiet balanse.

Situasjonen på energisektoren må ventes å ville lede til økte anstrengelser for utvin-
ning også av de olje- og gassforekomster som ligger på dypere vann. Man arbeider her
på grensen av den tilgjengelige teknologi, og må forvente en sterkere internasjonal
innsats på alle de fagfelter som er aktuelle i denne forbindelse. For virksomhet på
norsk sokkel vil dette få avgjørende betydning.

Utviklingen av nye legeringer og andre materialer med gunstige relasjoner mellom
styrke, vekt, bestandighet, pris og andre egenskaper ventes å ville øve en sterk inn-
flytelse på utviklingen av de fleste produkter både i investerings- og forbrukssektoren.
Utviklingen ventes bl.a. å drives frem av behovene for energisparing særlig i transport-
sektoren. Man kan vente at en økt innsikt i materialproblemene på lengre sikt vil gi
en fleksibilitet som kan få betydning for en rasjonell løsning av en del globale ressurs-
problemer.
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Den sterkeste utvikling i kjemisektoren i kommende år antas å ville komme på det
biokjemiske område, med betydelige perspektiver bl.a. for matvareforsyning og
næringsmiddelindustri, farmasi og tilgrensende felter. Dypere forståelse av de kjemiske
og biologiske prosesser vil også gi et grunnlag forbedre kontroll med miljøproblemene
og utnyttelse av ressurser.

Forskningsprogrammer

NTNFs virksomhet er delt i 23 aktivitetsområder som dekkes av hver sin planleggings-
komite. Aktivitetsområdene omfatter følgende hovedgrupper:

— industri og bergverk (inndelt i 10 aktivitetsområder)
— energi (elkraftteknikk, atomenergi, energiøkonomisering)
— kontinentalsokkel-

aktiviteter (utforskning, utbygging, drift og sikkerhet)
— andre næringsområder (byggevirksomhet, skipsfart og innenlands samferdsel)
— miljøvern (by- og regionplanlegging, forurensninger og arbeids-

miljø)
— tverrfaglige områder (automatisering og databehandling, romvirksomhet,

informasjon og Utdannelse av personell)

NTNF har ved utformingen av sitt langtidsprogram sammenholdt de perspektiver
og de nasjonale mål vi står overfor. De FoU-programmer NTNF mener bør gjennom-
føres, fremgår av omtalen av de enkelte aktivitetsområder. I det følgende er en del av
de viktigste innsatsområder kort belyst.

Opprettholdelse av et konkurransedyktig næringsliv med høy sysselsetting

Selv om betydelige tiltak tas for å styrke konkurranseevnen i norsk næringsliv, antas
det at produktiviteten i vårt land også i kommende år vil måtte forbedres betydelig.
Under disse forhold vil stort sett bare de produkter være konkurransedyktige som
utmerker seg ved stor nyhetsverdi og høy kvalitet, eller utnytter norske komparative
fordeler i stadig mer rasjonelle produksjonsprosesser. Dette stiller krav om en betyde-
lig innovasjonsevne basert på et høyt teknologisk nivå.

NTNFs innovasjons- eller nyskapningsplan og skipsforskningsplan er lagt frem som
alternativer til andre former for industristøtte med sikte på å stimulere næringslivets
innovasjonsevne. Gjennor.k NTNFs regulære virksomhet sikter man mot en systema-
tisk oppbygging av hele vårt teknologiske nivå som grunnlag for den fremtidige ut-
vikling av innovasjonsvirksomheten også på lengre sikt.

Innen industrisektoren representerer produksjonsteknikken i vid forstand et tverr -
gående felt som har avgjørende betydning for utvikling av konkurranseevnen. Denne
omfatter bl.a.:

— tilvirkningsteknikken i verkstedsindustrien, herunder alle former for bearbeiding
av materialer, sveising etc. Omfattende prosjekter for en styrking av disse felter er
fremlagt.
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— automatisering og databehandling, hvor et relativt sterkt norsk miljø er opparbei-
det. Programmer for videreutvikling av meioder er fremlagt av Komite for automati-
sering og databehandling, og prosjekter for anvendelser er utarbeidet av komiteene
i de enkelte industrielle bransjer.

— robotisering, hvor norske forskningsresultater er lagt til grunn for produksjon og
anvendelser. Feltet ansees viktig både for rasjonell produksjon og for reduksjon av
miljøbelastede arbeidsplasser.

— styringssystemer, som er utviklet og tatt i anvendelse for en rekke ledd i produk-
sjonsprosessen.

De mest gjennomgripende produktivitetsforbedringer i produksjonsprosessene
ventes i kommende år å finne sted på grunnlag av mikroelektronikkens fortsatte ut-
vikling og mikroprosessorcis anvendelse. Denne nye teknikk vil få sterke virkninger i
alle grener av industri og forvaltning. På grunnlag av en oppfordring fra myndighetene
har NTNF under utvikling en plan for styrkelse av dette felt, omfattende en utbyg-
ging av informasjons- og undervisningsvirksomheten, etterutdanning, forskning og ut-
vikling samt anvendelser i brede grener av næringsliv og forvaltning.

Et annet tverrgående felt som er viktig for vår konkurranseevne, er materialteknik-
ken. Kjennskapet til materialenes egenskaper — deres styrke, bearbeidbarhet, sveis-
barhet, korrosjonsbestandighet osv. under varierende forhold — samt deres vekt og
pris kan være avgjørende for gode og konkurransedyktige konstruksjoner. Med ut-
gangspunkt bl.a. i drøftelser som fant sted under Volvo-forhandlingene og senere
internasjonale kontakter, har NTNF etter anmodning fra Industridepartementet
utarbeidet og satt i verk en plan for styrking av materialteknikken, særlig med hen-
blikk på lettmetall-legeringer, plast- og komposittmaterialer.

De sterkest forskningsbetonte industribransjer omfatter:

— den elektroniske industri, som er vår mest forskningsintensive bransje, med spesielt
interessante muligheter særlig innen mikroelektronikken.

— den mekaniske industri, hvor utvikling av nye produkter og utvikling av produk-
sjonsteknikken kreves for fortsatt konkurransedyktighet.

— kjemisk industri, hvor utvikling i petrokjemisk industri og plastindustri krever økt
teknologisk innsats og hvor den tekniske biokjemi åpner interessante perspektiver.

— metallurgisk industri, hvor det åpner seg interessante muligheter for videreutvikling
på basis av lettmetall-produksjon.

Også i de mindre forskningsbetonte bransjer foreligger behov for en teknologisk
utvikling. På disse felter har NTNF et samarbeid med Fondet til fremme av bransje-
forskning og Statens teknologiske institutt.

Innen alle disse bransjer er det gjennom et samspill mellom bedriftene og forsk-
ningsinstituttene utarbeidet forskningsprogrammer som sikter mot en styrket kon-
kurranseevne.

Innen bygge- og anleggsbransjen er bedriftenes egen forskning begrenset, og
NTNFs forskningsansvar tilsvarende større. Oppgavene omfatter utforming av bygg
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og anlegg, utvikling av konstruksjoner, produksjonsteknikk og utvikling av bygge-
materialer. Nye oppgaver foreligger i forbindelse med byggearbeider på kontinental-
sokkelen og behovet for energiøkonomisering. NTNF har gjennom flere år måttet
redusere sin innsats i bygg- og anleggssektoren og ser behovet for en styrking av FoU-
virksomheten i sektoren.

Skipsfart og skipsbygging undergår en betydelig strukturendring som følge av skips-
fartskrisen og de nye markedsforhold. Det fremlagte arbeidsprogram sikter bl.a. mot
å klarlegge de forhold norsk skipsfart i fremtiden må regne med å arbeide under og
de nye krav som vil bli stilt til skip og rederi. Blant mange viktige problemer vil det
bli ytet en konsentrert innsats for å tilpasse utforming og drift av skip og maskineri
til de økte oljeutgifter.

Eksploatering av kontinentalsokkelen

Virksomheten på kontinentalsokkelen har stilt oss overfor teknologiske oppgaver av
betydelig omfang. Norsk forskning, i samspill med norsk nærlingsliv, har oppnådd
gode resultater som har gitt. et betydelig bidrag til den utbygging som har foregått.
Gjennom 4. konsesjonsrunde og ved åpning for prøveboring nord for 62° vil man
stå overfor nye oppgaver. Tross god innsats er dimensjonen av den norske forsk-
ningsvirksomhet i tilknytning til kontinentalsokkelen ikke tilpasset de behov man står
overfor og de investeringer som foretas. I kontakt med Olje- og energidepartementet
og på grunnlag av de nye forskningsmuligheter som åpnes gjennom avtaler med olje-
selskapene ved 4. konsesjonsrunde, er er̂  plan for FoU-virksomhet bedre tilpasset
fremtidens behov under utvikling. Planen vil omfatte alle de hovedområder man nå
arbeider på:

— undersøkelser
— undersøkelsesteknologi
— marin teknologi og dypvannsteknikk
— petroleumsteknologi og reservoarstudier.

I forbindelse med de nye oppgaver som forestår, vil spesiell vekt bli lagt på utvik-
ling av dypvannsteknologien. Arbeidet på feltet petroleumsøkonomi vil også bli styr-
ket.

I alle programmer vil sikkerhetsspørsmålet inngå som en integrerende del. Det
etablerte 4-årsprogram "Sikkerhet på sokkelen" forutsettes gjennomført i samarbeid
med Oljedirektoratet.

Energiforskning

Erkjennelsen av begrensningene i olje- og gassressursene og oljeprisens raske stigning
har ledet til en opptrapping av energiforskningen i de fleste industrialiserte land. Selv
om Norges problemer i energisektoren er anderledes og til dels mindre enn i andre
land, kreves også hos oss en målbevisst forskningsinnsats i forbindelse med produksjon,
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overføring og forbruk av energi, nye energiformer, energiøkonomisering, samt vurder-
ing av energisystemer.

Gjennom Institutt for atomenergi (fra 26.2.30 Institutt for energiteknikk),
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt og prosjekter ved andre institutter
og i bedrifter er omfattende forskningsarbeider i gang. Etter at stortingsmeldingen
om energiforskning har vært fremlagt våren 1979, har NTNF etablert en energi-
komite for å styrke og koordinere FoU-arbeidel i sektoren. Som bakgrunn for
arbeidet vil det bli lagt økende vekt på encrgisystcmanalyser.

Miljøvernforskning

NTNFs engasjement i miljøvernsektoren omfatter først og fremst forurensninger,
arbeidsmiljø, by- og regionplanlegging samt distriktsutbygging.

— I forurensningssektoren arbeider man for å klarlegge årsaker til og omfang og virk-
ning av forurensninger i det ytre miljø, begrense forurensende utslipp og motvirke
og redusere skadevirkninger av forurensninger. Omfattende programmer på om-
rådet vann- og luftforurensninger bearbeides i instituttene NIVA og NILU. Pro-
grammene Sur nedbør, Fast avfall og Drift av renseanlegg, ventes avsluttet i hen-
holdsvis 1980, -81 og -82. Andre større prosjekter under utvikling omfatter
industrielle utslipp, drikkevann, miljøovervåkningsteknikk og miljøgifter.

— Arbeidsmiljø forskning er etablert som eget aktivitetsområde. Siktemålet for virk-
somheten er å klarlegge årsaker, omfang og virkning av uheldige faktorer ved ar-
beidsmiljøet, bidra til økt personsikkerhet og økt innsikt i sosiotekniske sprosmål,
samt å motvirke og redusere skadevirkninger. Det forskningsprogram som er
under utvikling, konsentrerer seg i første omgang om kjemisk betinget helserisiko,
støy og personsikkerhet.

— Innen området by- og regionplanlegging arbeides det innen programområdene
naturressursforvaltning, regionalpolitikk og lokalisering, kommunal- og fylkeskom-
munal planlegging, tjenesteyting og samarbeid i lokalmiljøet, nasjonal styring og
lokal forvaltning, samt boligspørsmål. Nye programmer som vil bli tatt opp i perio-
den omfatter arealbruk i byer og tettsteder, samt bypolitikk og utvikling av by-
samfunn.

— Mange av oppgavene innen by- og regionplanleggingsområdet har betydning for
distriktsutbyggingen. Distriktsmålsettingen vil også bli støttet gjennom program-
mer som styrker transport- og telekommunikasjonsmuligheter for desentralisert
næringvirksomhet og forvaltning og gjennom prosjekter som sikter mot utvikling
av produksjon som egner seg for desentralisering.

Den sterke utbygging i miljøsektoren i NTNF-systemet gjennom de senere år har
skjedd dels gjennom spesialbevilgninger fra Miljøverndepartementet og Kommunal-
og arbeidsdepartementet, dels fra midler i industrisektoren. På grunn av de økende
krav om innsats for å styrke konkurranseevnen i næringslivet vil veksten i miljøvern-
forskningen i NTNFs regi i de nærmest kommende år i det vesentlige måtte hentes
fra bevilgninger som er øremerket for miljøvernformål.
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Tverrfaglige aktiviteter

Innen romvirksomheten omfatter planen en videreføring av ionosfæreforskningen i
tilknytning til utskytningsstasjonen for raketter på Andøya, utviklingsarbeider for
anvendelse av satellitter i maritim telekommunikasjon og utnyttelse av ressurssatellit-
ter for overvåking av kystsonene og for miljøovervåking. På grunnlag av erfaringer fra
samarbeid med European Space Agency (ESA), organisasjonens økende betydning
for den industrielle utvikling i europeiske land og bestrebelsene for sterkere indu-
strielt samarbeid med europeiske land, har NTNF våren 1979 foreslått for myndig-
hetene at norsk deltakelse i ESA blir vurdert på nytt. NTNF er forberedt på å stå
som nasjonalt kontaktorgan for dette samarbeid dersom myndighetene beslutter en
deltakelse og finansierer medlemskontingenten.

De prognoser som er lagt frem av Komite for vitenskapelig personell viser at det
sannsynligvis vil bli en markert mangel på kvalifisert teknologisk utdannet personell
i 1980-årene. NTNF vil fortsette prognosevirksomheten og vil arbeide for å styrke
tilgangen på kvalifisert personell gjennom planleggingsarbeid og stimuleringstiltak i
samarbeid med undervisningsmiljøene. NTNF vil medvirke til en raskere utbygging
av undervisningsinstitusjoner i samsvar med den plan for utdannelse av teknisk perso-
nell som ble lagt frem for myndighetene i begynnelsen av 1977. NTNF vil også med-
virke til en bedre utnyttelse av utdanningskapasiteten gjennom et samspill mellom
de matematisk-naturvitenskapelige fakulteter og forskningsinstitusjoner utenom
universitetene. Stipendprogrammene, som har den dobbelte funksjon å bidra til ut-
dannelse av fremtidige forskere og skape kontakt med andre lands forskningsmiljøer,
forutsettes utbygd i perioden.

Informasjonstjenesten vil bli bygd ut både ved hjelp av konvensjonelle metoder
som sikter mot de mange mindre brukere og gjennom anvendelse av moderne data-
teknikk (telematikk) for betjening av de mer avanserte brukere.

Samlet vurdering

Etter en samlet vurdering basert på målsettinger, perspektiver og det konkrete behov
som er kommet til uttrykk ved de utarbeidede planer, er det NTNFs generelle syn
at vi ikke i sterk nok grad utnytter FoUpå de områder av samfunnslivet hvor NTNF
arbeider. Etter NTNFs oppfatning vil samfunnet som helhet være tjent med en sterk-
ere FoU-innsats, med de krav dette stiller både til den kvalitative og den økonomiske
innsats.

NTNF foreslår at totalrammen for driftstilskudd til virksomheten, som i 1979 var på
ca. 363 mill.kroner (1979-kroner), i planperioden økes slik at den i 1984 blir på 556
mill.kroner (1980-kroner). Dette svarer til en årlig reell økning på ca. 8%. I tillegg
foreslås dekket kapitalutgifter med vel 40 mill.kroner i de tre første og ca. 30 mill.
kroner i de to siste år av planperioden. Det ventes videre at inntektene utenfra til
oppdrag etc. ved NTNF-instituttene, som i 1978 var på 235 mill.kroner, i løpet av
perioden vil være steget til ca. 350 mill.kroner (1980-kroner). Man sikter også mot
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Tabell 1 Forslag til rammer for NTNFs bevilgninger 1980-84 (mill.kr.)

Aktivitetsområde

Industri
Verkstedindustri
Elektronisk industri
Metallurgisk industri
Kjemisk industri
Næringsmiddelindustri
Tre- og treforedlingsindustri
Annen industri
Industriøkonomisk Institutt

Sum industri

Energi
Elkraftindustri
Virksomheten ved IFA
Energiøkonomisering
Andre energiaktiviteter

Sum energi

Kontinentalsokkelen

Andre natringsomrlder
Bygg- og anleggsvirksomhet
Skipsfart og skipsbygging
Innenlands samferdsel

Miljøområder
By- og regionplanlegging
Forurensningsspørsmål
Arbeidsmiljø

Tverrfaglige aktiviteter
Automatisering og databehandling
Romvirksomhet
Informasjon og dokumentasjon
Vitenskapelig personell

Diverse generelle poster

SUM DRIFTSBUDSJETT
Byggeprogram og instrumenter

NTNFs nattobudsjett

Bev.
1979

20,8
20,0
12,4
11,45
4,0
4,5
2,05
5,5

80,7

6,9
50,0
12,5
—

69.4

41,9

35,0
23,25
6,6

6,0
30,3
4,95

19,5
11,5
4,2
6,8

23,8

363,9
24,3

388,2

Forslag (1980-kr.)

1980

23,3
25,0
14,0
12,2
4,5
4,8
2,4
6,2

92,4

7,6
52,0
13,0
3,0

75,6

46,0

37,6
25,3

7,1

6,1
30,8

5,5

24,0
18,0
4,5
7,5

24,6

405,0
40,0

445,0

1984

35,4
40,5
19,4
16,5
6,8
6,2
3,7
6,7

135,2

10,3
52,0
16,5
5,0

83,8

65,0

50,0
35,0
9,4

8,2
43,0

8.0

34,0
35,0

6,2
10,3

32,9

556,0
30,0

586,0

Økning 1980-84

kr.

12,1
15,5
5,4
4,3
2,3
1.4
1,3
0,5

42,8

2,7
0
3,5
2,0

8,2

19,0

12,4
9.7
2,3

2,1
12,2
2,5

10,0
17,0
1,7
2,8

8.3

151.0
-10.0

141,0

%

52
62
39
36
51
30
54

—

46

36
0

27
66

11

4 1 X )

33
38
33

35
40
45

42
94V)

38
38

33

37
—

31

x!

V)

Tallene inkluderer programmet "Sikkerhet på sokkelen" som ventes sluttført i perioden, men
ikke den nye plan for FoU-virksomheten samlet som NTNF vil fremlegge for Olje- og energi-
departementet høsten 1979.

Inkluderer norsk medlemskap i European Space Agency (ESA)
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å oppnå en økonomisk støtte fra oljeselskapene til nasjonale FoU-tiltak i kontinental-
sokkelsektoren i henhold til avtaler som treffes i forbindelse med konsesjonene. For-
delingen av ovennevnte forslag til bevilgninger fremgår av tabell 1. Den foreslåtte
vekst på de forskjellige aktivitetsområder varierer fra 0 til 60% i planperioden. Den
sterke økning i sektoren for romvirksomhet forutsetter norsk medlemskap i European
Space Agency (ESA).

Begrunnelsen for at man foreslår noe høyere vekst i NTNFs sektor enn den for-
ventede gjennomsnittlige vekst i bruttonasjonalproduktet, kan kort summeres i
følgende punkter:

— Opprettholdelse av næringslivets konkurranseevne med kontinuerlige krav til om-
stillinger, delvis diktert av den globale utvikling, krever en nyskapningsprosess
basert på et høyt teknologisk nivå. Vi ligger i dag tilbake i den utviklingsprosess
situasjonen krever.

— Eksploateringen av forekomstene av olje- og gass på sokkelen, med en tilfredsstil-
lende økonomi, teknologi og sikkerhet representerer en utfordring av usedvanlig
karakter med store krav til teknologisk evne og innsats.

— Mikroelektronikkens anvendelse og de utfordringer dette vil reise i brede grener av
næringsliv og forvaltning krever en betydelig styrking av kompetansen både i elek-
tronikk- og databehandlingssektoren og i brukersektorene.

— Våre nasjonale ambisjoner i miljøsektoren forutsetter en både bred og dyptgående
innsikt bl.a. i kjemiske og biokjemiske forhold av betydning for forurensninger,
arbeidsforhold etc.

En oversikt over de foreslåtte bevilgningers fordeling på de enkelte departementer
er gitt i tabell 2.

Kunnskap og evne til nyskapning basert på vitenskapelig og teknologisk innsikt vil
etter NTNFs oppfatning bli stadig viktigere faktorer i samfunnsutviklingen i de kom-
mende år. Til tross for den spesielle stilling vårt land er kommet i som industrielt
høykostland og oljeprodusent, er vår innsats i FoU-sektoren ennå relativt beskjeden.
NTNF ser som sin oppgave å bidra til at FoU-virksornheten kan yte en sterkere inn-
sats i samfunnsutviklingen. Langtidsplanens programmer har dette siktepunkt.

Tabell 2. Forslag til bevilgninger (mill.kr.)

Bevilgningsinstans

Industridepartementet
Olje- og energidepartementet
Miljøverndepartementet
Kommunaldepartementet
Tippemidler, m.m.

Sum " " 2 445,0 586.0 7,0

XXIII

Bev.
1979

192.9
92.9
33.2
16.8
52,4

Forslag (1980-kr.l

1980

216,8
99,0
43,6
20,5
65,1

1984

311,0
125,0
48,0
23.0
79.0

Gj.snittlig
årlig øk-
ning %

9,5
7,0
2,5
3,0
5,0



NYSKAPNINGSPLANEN (NTNFs INNOVASJONSPLAN)

Plan for styrking av innovasjonsvirksomheten i konkurranseutsatte næringer

I januar 1979 ble det i samarbeid med Norges Industriforbund og Industrifondet
(tidligere Utviklingsfondet) gjennomført en landsomfattende informasjonskampanje
for Nyskapningsplanen, som er omtalt i de to foregående årsberetninger. Industrien
ble da invitert til en ny søknadsrunde med søknadsfrist 1. mars 1979. Under denne
informasjonsrunden ble det lagt spesiell vekt på også å nå frem til de mindre bedrift-
ene. Ved søknadsfristens utløp var det kommet tilsammen ca. 360 nye søknader med
et søknadsbeløp på ca. 270 mill.kroner. Disse søknadene ble i løpet av året vurdert
av Industrifondet og NTNF etter de samme retningslinjer som under første runde.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av den totale søkermasse hittil (både 1. og 2.
runde) og de totale bevilgninger fordelt på de forskjellige bransjer.

NTNFs Nyskapningsplan

Bransje

Verkstedindustri
Elektronikkindustri
Metallurgisk industri
Tre- og treforedlingsindustri
Kjemi- og næringsmiddelindustri
Elkraftindustri
Diverse

Sum

Mottatte prosjektsøknader

Ant.
prosj.

207
103
46
57

113
45
52

623

Totalt
prosj.

omfang

Mill. kr

258,0
349,0
103,0
92,2

116,8
83,5
56,5

1 059,0

Søknad

Mill.kr

160,5
194,0
62,0
47,0
73,0
46,5
29,5

612,5

Ant.
prosj.

71
33
16
17
48
22
16

223

Bevilgninger

Tilskudd
NTNF

Mill.kr

26,1
19,5
13,7
5,7

15,2
8,1
7,2

95,5

Lån
Ind.fond

Mill.kr

24,3
23,5
4,9
7,3

18,1
7,0
3,0

88,1

i

Sum

; Mill.k

' 50,4
i 43,0
| 18,6
! 13,0
i 33,3
| 15,1
I 10,2

I 183,6

Tabellen på neste side viser bevilgningene fordelt på bedriftsstørrelse innen hver
bransje. Som det fremgår av tabellen, har små og mellomstore bedrifter fått en relativt
stor andel av støtten sammenlignet med den vanlige fordeling av FoU-utgiftene i indu-
strien. Dette har sannsynligvis sammenheng med den spesielle informasjonsinnsatsen
rettet mot de mindre og mellomstore bedriftene før siste søknadsrunde. Gjennom Ny-
skapningsplanen har man nådd ut til en rekke bedrifter som tidligere ikke ble nådd
ved de vanlige prosjekter i industriell regi.

Et moment som synes å hatt stor betydning for oppslutningen om Nyskapnings-
planen er bestemmelsen om at resultatene fra prosjektene er bedriftens eiendom.

De første bevilgningene fra Nyskapningsplanen ble gitt sommeren 1978 og det er
derfor få prosjekter som har kommet så langt at de kan vise til konkrete resultater.

Ved årsskiftet tilskrev NTNF de bedrifter som fikk tilskuddsbevilgning før som-
meren 1979 og ba om at bedriftene i statusrapportene for 2. halvår 1979 spesielt la
vekt på hittil oppnådde resultater. En gjennomgang av statusrapportene fra ca. 60
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JUyskapningsplanen (NTNFs innovasjonsplan)

Oversikt over bevilgninger fordelt etter bransjer og bedriftsstørrelse pr. 20.2.1980. (Beløp i mill.kr.)

Antall ansatte

Bransje

Verksteds-
industri

Elektronisk
industri

Metallurgisk
industri

Treforedlings-
industri

Kjemisk
industri

Næringsmiddel-
industri

Elkraft-
industri

Diverse

Sum

Fordeling i % pr.

Fordeling i % pr.

FoU-utg. i % for
NTNFs FoU-stat

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

Ant. prosj.
Beløp

20.2.80

1.1.79

industri,
. 1978

<100

18
5.6

14
8.9

1
0.2

4
0.7

3
1.1

2
1.1

4
0.6

5
1.7

51
19.9

11

5

3

100-200

15
8.1

4
4.1

-

3
2.0

9
3.7

1
0.7

4
3.2

6
3.5

42
25.3

14

14

5

200-500

8
7.0

6
13.1

2
0.9

2
1.3

8
5.4

3
2.8

2
1.1

1
0.4

32
32.0

17

23

14

500-1 000

9
6.7

2
4.4

5
4.7

2.2

7
1.5

3
5.6

_

-

29
25.1

14

13

13

1 000-2 000

9
13.3

2
2.8

1
1.5

3
3.2

5
3.4

1
1.0

5
4.2

-

26
29.4

16

16

11

> 2 000

12
9.7

5
9.7

7
11.3

2
3.6

6
7.0

-

7
6.0

4
4.6

43
51.9

28

29

54

Sum

71
50.4

33
43.0

16
18.6

17
13.0

38
22.1

10
11.2

22
15.1

16
10.2

223
183.6

100

100

100

prosjekter innen Nyskapningsplanen som følges opp av NTNF, viser:

— 12 prosjekter med en totalbevilgning på ca. 8 mill.kroner er avsluttet. Rapportene
fra 9 av disse prosjektene viser at de har hatt en gunstig effekt på bedriftens
konkurranseevne og at målsettingen i det vesentligste er oppnådd. 3 av prosjek-
tene førte ikke til de ønskede resulater.

— Statusrapportene fra ca. 10 av de rapporterte prosjektene angir ai de investerte
midler ventes innspart i løpet av 1-2 år.

— Fra 8-10 av prosjektene er det rapportert om omsetningsøkninger som følge av
prosjektene. En bedrift har rapportert at deres prosjekt har medvirket til nye
kontrakter på ca. 150 mill.kroner.
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— Fra de aller fleste prosjektene - ca. 45-50 stk. - rapporteres det at prosjektet enten
har gitt bedriften bedre konkurranseevne eller at bedriften forventer bedring av
konkurranseevnen i nær fremtid som følge av prosjektet. Således meldes fra flere
av disse prosjektene at de allerede har oppnådd resultater i form av bedret beslut-
ningsgrunnlag for nye investeringer, reduserte produksjonsomkostninger og bedret
salgspotensial.

Det fremgår også av statusrapportene at Nyskapningsplanen har bidratt til å stimu-
lere innovasjonsevnen i bedriftene. De hittil rapporterte resultater synes tilfredsstil-
lende.

PLAN FOR OMSTILLING OG STYRKING AV KONKURRANSEEVNEN I
SKIPSINDUSTRIEN - SKIPSFORSKNINGSPLANEN

Høsten 1978 ble det gitt en ekstraordinær bevilgning på 10 mill.kroner til forsknings-
og utviklingstiltak i skipsindustrien. Industridepartementet hadde selv forvaltningsan-
svaret for midlene, men behandlingen og prioriteringen av mottatte søknader foregikk i
samarbeid med NTNF. For å foreta en best mulig faglig vurdering og prioritering av
mottatte prosjektforslag, oppnevnte NTNF det rådgivende "Utvalg for Forskning i
Skipsindustrien" (ijFS)Tned overingeniør Rolf Kvamsdal som formann.

I begynnelsen av 1979 anmodet Industridepartementet NTNF om å overta forvalt-
ningsansvaret for denne ekstraordinære støtteordning. Bevilgningene til NTNF for
1979 var 20 mill.kroner. I sitt arbeid med Skipsforskningsplanen har NTNF opprett-
holdt UFS som et rådgivende og oppfølgende organ.

I løpet av mars/april ble det informert om denne støtteordningen gjennom
pressen, gjennom informasjon til Skipsbyggerienes Landsforening og Vestlandske
Fartybyggjarlag, samt ved brev til ca. 240 bedrifter. Dessuten hadde medlemmene av
UFS direkte kontakt med en rekke bedrifter i næringen.

I løpet av 1979 har UFS mottatt og behandlet 97 prosjektforslag med en samlet
søknadssum på ca. 45 mill.kroner. Av disse søknadene har 39 blitt innvilget støtte
med et samlet beløp på 15,4 mill.kroner. En del av de innvilgede prosjekter vil ha
støttebehov også utover 1979.

Industridepartementet bevilget i 1979 også midler til Industrifondet (tidligere
Utviklingsfondet) for bruk til lån til utviklingsprosjekter i skipsindustrien. NTNF har
arbeidet i nær kontakt med Industrifondet og 5 av prosjektene som Industrifondet
har ytet lån til, har også fått støtte fra NTNF. Ca. 70% av bevilgningen har gått til
støtte av prosjekter som tar sikte på produktutvikling, mens 22% av midlene har gått
til å støtte prosjekter som tar sikte på å effektivisere produksjonsprosessene. Det har
også vært lagt stor vekt på at det skal foretas markedsundersøkelser før oppstarting
av større prosjekter, og 8% av midlene har gått med til å støtte denne type prosjekter.
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Fordelingen av den samlede støtte i 1978 og 1979 til bedrifter i skipsindustrien er
vist i nedenstående tabell:

Antall ansatte Mindre enn 150 150-500 over 500

Sum støtte 6,5 mill.kr 6.5 mill.kr ll.Omill.kr

Foruten prosjektvurdering og -oppfølging har NTNF og UFS arbeidet en del
med å yte bistand til mindre bedrifter. Utvalget har assistert bedriftene med å
definere aktuelle problemstillinger og gi disse en slik form at de kan underkastes en
forskningsmessig behandling. Utvalget har bidratt ved oppstarting av prosjektene, og
har gitt råd til bedrifter om hvor i forskningesmiljøene det best kan hentes assistanse
ved gjennomføring av prosjektene.

NTNF mener at prosjektene innen Skipsforskningsplanen viser god fremdrift.
Det er NTNFs bestemte inntrykk at det er økende forståelse for å ta forskning
og utvikling i bruk som et virkemiddel ved omstilling, både når det gjelder å utvikle
nye produkter og når det gjelder å forberede produksjonsapparatet på omstilling.
Utvalget har kontakt med Industridepartementets Rådgivende utvalg for Skipsbyg-
gingsindustrien for bl.a. å utveksle synspunkter på forskning og utvikling som
virkemiddel i skipsindustriens nåværende arbeidssituasjon.

ARBEIDSPROGRAM, BUDSJETTBEHANDLING OG ØKONOMI

Den årlige budsjettutarbeidelse representerer for NTNF et viktig virkemiddel for
gjennomføring av langtidsprogrammet. På grunnlag av NTNFs langtidsplan utar-
beider NTNF i januar/februar arbeidsprogram og budsjettforslag for det påfølgende
kalenderår. Disse oversendes departementene og blir behandlet under den generelle
forberedelse av statsbudsjettet i departementene og regjeringen i løpet av våren og i
Stortinget i løpet av høstsesjonen.

I tabell gis en oversikt over inntekter og hvorledes disse i store trekk har vært
disponert.

Inntekter i NTNFsystemet

Virksomheten i NTNF systemet finansieres i store trekk ved statsbevilgninger, ved tip-
pemidler, ved oppdragsinntekter og ved medlemskontingenter fra interesserte
brukere av forskningsresultater.

Bevilgninger over Statsbudsjettet gis via følgende departementer:

— Industridepartementet for forskningsvirksomhet innen industri, bygg og anlegg,
skipsfart og skipsbygging, innenlands samferdsel samt en rekke tverrfaglige akti-
vitetsområder.

XXVII



Inntekter i NTNF-systemet 1978 - 1980 mill.kr.
(ekskl. nyskapningsplanen og skipsforskningsplanen)

1978 1979 1980

Bevilget Bevilget Bevilget
eller eller eller

Bevilgende instans e tc : Søkt opptjent Søkt opptjent Søkt opptjent

Industridepartementet
Adm. og forskningsformål 174.20 163,20 183.00 163.13 181.95 170.51
Byggeformål og instrumenter 26.90 24.20 42.00 24.27 45.25 32.79
IndustriQkonomisk institutt - 7.30 5.70 5.50 6.50 6.00

Sum 201.10 194,70 230.70 192.90 233.70 209.30

Olje- og anergidepartamantat
Institutt for Atomenergi 50.50 51.00 55.10 50.00 57.60 51.40
Forskning og utvikling for

energiøkonomisering 12.24 14.00 12.76 13.00 11.50
Øvrig energiforskning 5.00 5.41 11.13
Konsesjons- og Måravgists-

fondene
Drift av Elektrisitets-
forsyningens forsknings-
institutt 3.75 3.05 4.10 3.20 4.00 3.15

Teknologi for eksploatering av
kontinentalsokkelen 34.40 26.70 33.00 26.80 45.30 27.20

Sum 88.65 92.99 111.50 98.17 119.903 ' 104.38

Miljøverndepartementet
Miljøvernforskning 32.70 29.90 35.00 33.20 37.10 33.30
Byggebevilgning, Norsk insti-

tutt for vannforskning 10.00 10.00 10.00

Sum 32.70 29.90 45.00 33.20 47.10 43.30

Kommunal- og arbeidsdep.
Arbeidsmiljøforskning 5.50 4.50 6.50 4.95 6.10 5.00
Sikkerhet pa sokkelen 14.50 1 ' 2 ' 15.00 11.85 18.00 11.70

Sum 5.50 19.00 21.50 16.80 24.10 16.70

Tippemidler 35.70 35.70 48.00 49.00 60.00 61.50
Diverse inntekter 3.00 4.97 3.40 6.42 3.50 2.50

Sum NTNF nettobudsjett 366.65 377.26 460.10 396.49 488.303 ' 437.68

NTNF-instituttenes inntekter
ved oppdrag, internasjonale
samarbeidsprosjektet, etc. 238.65 268.00 280.00'' '

Sum NTNF og tilknytteda
institutter 615.91 664.49 717.68

1 ) Inkl. en overføring på 2.5 mil l . kroner fra Oljedirektoratet
' Bevilget over Olje- og energidepartementets budsjett
' Ekskl. øvrig energiforskning

4> Anslag
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— Olje- og energidepartementet for forskningsvirksomhet på områdene kontinen-
talsokkelvirksomhet, atomenergi, elforsyning, energiøkonomisering og annen
energivirksomhet.

— Miljøverndepartementet for forskningsvirksomhet innen aktivitetsområdene
forurensninger og by- og regionplanlegging.

— Kommunal- og arbeidsdepartementet for forskningsvirksomhet innen arbeidsmiljø
og sikkerhet på kontinentalsokkelen.

I tallene for inntekter ved oppdrag, internasjonale samarbeidsprosjekter o.l. i tabel-
len på side XXVIII er virksomheten ved SINTEF, Chr. Michelsens Institutt, Norsk
Undervannsinstitutt oglndustriøkonomisk institutt ikke tatt med. Da disse institutters
grunnbevilgninger i stor utstrekning finansieres av NTNF, er det på mange måter
naturlig å ta disse tall med. Sum oppdragsinntekter etc. for året 1979 blir da ca.
395 mill. kroner og totalbudsjettet ca. 795 mill. kroner.

50% av overskuddet fra A/S Norsk Tipping går til forskning og fordeles av re-
gjeringen mellom de tre forskningsrådene, NTNF, NAVF og NLVF.

NTNF-instituttene dekker gjennomsnittlig vel 50% av sine inntekter gjennom opp-
dragsvirksomhet og internasjonale samarbeidsprosjekter.

En grafisk fremstilling av de totale inntekter i NTNF-systemet fra 1964 er vist i
diagrammene på side XXX. Det fremgår herav at det i løpende kroner har vært en
relativt jevn vekst både i bevilgninger og i oppdragsinntekter. Målt i faste kroner blir
veksten betydelig lavere. Veksten i statsbevilgninger i reelle kroner stoppet opp fra
1972 til 1973 og i perioden 1973-75 var det en nedgang i reelle kroner. Denne
tilbakegang i statsbevilgninger i toårsperioden 1974-75 har man bare såvidt maktet å
kompensere for ved økte oppdragsinntekter. Fra 1975-77 er det igjen en svak vekst i
statsbevilgningene. Fra 1977 er den reelle veksten noe større. Dette skyldes bevilg-
ninger til energiforskning, sikkerhet og beredskap på kontinentalsokkelen samt
større kapitalanskaffelser. Nyskapningsplar.en og skipsforskningsplanen er ikke tatt
med i dette bildet.

NTNFs allokering av midler til de enkelte formål

Arbeidsprogram for institutter og søknader om midler til prosjekter foreligger innen
1. juli og blir da tatt opp til behandling. NTNFs faglige komiteer deltar aktivt i
bearbeidingen og prioriteringen av arbeidsprogram og prosjekter. I løpet av høsten,
når oversikt over de forskjellige bevilgninger foreligger, vedtar NTNFs styre budsjett-
fordelingen for det påfølgende år. Ca. 50% av NTNFs totale nettobudsjett består av
øremerkede midler til Industriøkonomisk institutt, Institutt for Atomenergi, Elek-
trisitetsforsyningens Forskningsinstitutt, energiøkonomisering og alternative energi-
produksjonsformer, teknologi for eksploatering av kontinentalsokkelen, sikkerhet på
sokkelen, miljøvern, arbeidsmiljø samt bygg og instrumenter. For øvrig er fordel-
ingen innen de rammeforslag som blir vedtatt overlatt til NTNF.

NTNFs fordeling av midlene på hovedfelter i 1979 vil fremgå av diagrammet
ovenfor. En noe mer detaljert oversikt over fordelingen på de enkelte aktivitetsom-
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Oppdragsinntekter:
Utlandet
Norge

Øremerkede midler.')
Andre
Energiområder
Kont.sok.områder
Miljøområder

: r*} Byggebevilgn./instr.

Generelle midler:
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Tippemidler
Andre

64 66 68 70 72 74 76 78
1)

Totale inntekter i NTNF-systemet 1964 — 80 i løpende kroner.

Ekskl. Nyskapningsplanen
og Skipsforskningsplanen

Mill. kr.

100

Oppdragsinntekter:

H B Utlandet

Øremerkede midler:1)
Andre
Energiområder
Kont.sok.områder

,; ' | Miljøområder
Byggebevilgn./instr.

Generelle midler:

B Gen. bev. fra Ind.dep.
Tippemidler
Andre

64 66 68 70 72 74 76 78 80

Totale inntekter i NTNF-systemet 1964 - 80 i 1970-kroner.
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Ekskl. Nyskapningsplanen
og Skipsforskningsplanen

råder i 1979 og 1980 vil fremgå av tabellen gitt under omtalen av NTNFs langtids-
plan.

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

RÅDGIVENDE KOMITEER

Med bakgrunn i et økende engasjement i energiforskning og en utvidet bevilgnings-
ramme fra Olje- og energidepartementet, opprettet NTNF i 1979 Komite for energi-
forskning. Det henvises til egen omtale av komiteens virksomhet under overskriften
"Energi og el. forsyning" lengre ute i årsberetningen. NTNF har således ved årsskiftet
1979/80 19 faste rådgivende komiteer. Komiteenes hovedoppgave er å utarbeide
perspektivanalyser og langtidsplaner for sine respektive aktivitetsområder, samt å
vurdere og prioritere forskningsprosjekter i forbindelse med den årlige budsjettbe-
handling. Under dette arbeid forutsettes komiteene også selv å ta initiativ til nye
forskningsprosjekter ut fra de foreliggende behov. Videre spiller komiteene en
sentral rolle under den konkrete oppfølging av de enkelte forskningsprosjekt.

Komiteene er sammensatt av representanter for næringsliv, statsetater og forsk-
ningsinstitusjoner. Medlemmene oppnevnes for 3 år, og kan gjenoppnevnes for en ny
periode.

De rådgivende komiteer utfører en sentral funksjon i NTNF-systemet, og arbeider
i nær kontakt med de forskjellige næringer, bransjer og berørte deler av forvaltnings-
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NTNF-midlenes fordeling mellom de enkelte institutter og typer av programmer
1978—1980 mill.kroner. (Ekskl. nyskapningsplanen og skipsforskningsplanen).

Generelle instituttbevilgninger ' ' :
Sentralinstitutt for industiell forskning
SINTEF
Chr. Michelsens institutt
Industriøkonomisk institutt
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt
Institutt for Atomenergi
Institutt for kontinemalsokkelundersøkelser
Norsk Undervannsinstitutt
Norsk Skipsforskningsinstitutt
Transportøkonomisk institutt
Norges byggforskningsinstitutt
Norges Geotekniske Institutt
Institutt for fjellspregningsteknikk
Norsk institutt for vannforskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk Regnesentral
Norsk Senter for Informatikk
Diverse

Sum

Konkrete forskningsprosjekter
Herav: Prosjekter i industriell regi
Avdeling for romvirksomhet
NORSAR
Nordforsk og Scandoc
Norges hydrodynamiske laboratorier
Stipend og rekrutteringsarbeid
Administrasjon og utredningsarbeid
Byggeformål og instrumentelle anskaffelser
Sikkerhet på sokkelen
Inndragninger

Sum
Til disposisjon

Totalt

Bevilgning

1978

10.8
6.8
2.4
7.3
3.3

51.0
5.0
1.7
9.0
5.8

13.5
8.0
1.3
9.1
6.1
5.2
4.4
1.2
1.4

153.3

157.5
(37.61

9.7
0.7
1.2
-

6.7
12.3
24.2
12.0
- 2 . 9

374.7
4.0

378.7

1979

11.2
7.7
2.1
5.5
3.2

50.0
5.5
1.8
9.2
6.0

14.0
8.6
1.4
9.7
6.5
5.9
4.5
1.3
1.1

155.2

173.8
(46.7)
10.3
0.7
1.4
0.5
7.2

15.5
24.8
11.8
- 3 . 1

398.1
5.7

403.8

Budsjett

1980

11.8
8.3
2.3
6.0
3.1

51.4
5.3
1.7
9.3
6.2

14.6
9.0
1.4
9.8
6.6
5.9
4.5
1.4
1.2

159.8

181.4
(43.6)
10.6
0.7
1.5
1.0
7.2

17.3
42.8
11.7

—

434.0
3.72 '

437.7

' Instituttene har i tillegg fått bevilgning til konkrete prosjekter.
Se "Fordeling av totale bidrag" i bilaget til årsberetningen.
Inkl. 2 mill. kroner til mikroprosessorprogram.

apparatet. Til hver komite er knyttet et sekretariat, som foruten å være sekretariat
for komiteen, også er en integrerende del av NTNFs administrasjonsapparat.

En oversikt over komiteene fremgår av organisasjonsskjemaet på side XIV. Beretnin-
ger for de enkelte komiteers virksomhet i 1979 er gitt lengre ute i årsberetningen
under de hovedavsnitt hvor de faglig hører hjemme.
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AD HOC UTVALG

NTNF etablerer ad hoc utvalg for arbeid med tidsbegrensede utrednings-, planleggings-
eller forskningsoppgaver. I 1979 har følgende ad hoc utvalg vært i virksomhet:

— Utvalg for risikoforskning (URF)
— Utvalg for oversiktsanalyse (UFO)
— "SCANNET"-utvalget.

Årsberetning fra URF og UFO er gitt under overskriften "Andre områder" lengre
ute i årsberetningen.

Scannet-utvalget er etablert for å ivareta de norske interesser i forbindelse med det
nordiske datakommunikasjonsnett for teknisk-naturvitenskapelig informasjon i
Norden (Scannet). Utvalget arbeider for økt bruk av datatjenester og tilrettelegger
databaser som skal inngå i Scannet. Det henvises til omtalen av Scannet under
NORDFORSK i avsnittet "Internasjonalt samarbeid" på side XLVI.

FORSKNINGSINSTITUTTER

NTNF har gjennom årene etablert i alt 14 institutter for anvendt forskning. En
oversikt over instituttene med angivelse av personale, driftsutgifter og oppdrags-
inntekter i 1979 er gitt i tabellen på neste side. I tabellen er tatt med SINTEF og Chr.
Michelsens Institutt, Avdeling for naturvitenskap og teknologi. Disse to institutter er
ikke etablert av NTNF, men er tatt med i oppstillingen da NTNF både yter prosjekt-
bevilgninger og grunnbevilgning til disse instituttene på samme måte som til NTNFs
egne institutter. Industri©konomisk institutt (101) og Norsk Undervannsinstitutt
(NUI) er også tatt med i tabellen på grunn av det nære samarbeidet.

Instituttenes størrelse varierer fra 22 ansatte (Institutt for fjellsprengningsteknikk)
til 859 ansatte (SINTEF). Instituttene har gjennomsnittlig ca. 175 ansatte. Av disse
er noe over 2/5 forskere.

Instituttene er etablert som selvstendige enheter med egne styrer. Instituttstyrene
oppnevnes av NTNF og har representanter fra brukerne til forskningsresultatene og
fra forskningsinstitusjonene. Dessuten er arbeidstakerne representert i styrene.
Instituttenes vedtekter fastlegges av NTNF.

For å bygge opp kompetanse og for å løse nasjonale oppgaver, får instituttene en
grunnbevilgning fra NTNF samt støtte til konkrete forskningsprosjekter. På basis av
den kompetanse som bygges opp utfører de forskningsoppdrag for interesserte
oppdragsgivere. Det går fram av tabellen at oppdragsinntektene inklusive interna-
sjonale samarbeidsprosjekter har utgjort 57% av instituttenes driftsbudsjetter.
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Personale pr. 31.12.79 Mill.kr

Totalt

Etablerte institutter
Sentralinstitutt for industriell forskning 327
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt . . . . 111
Institutt for Atomenergi 519
Institutt for kontinentalsokkelundersokelser . . . . 72
Norges Skipsforskningsinstitutt 244
Norges byggforskningsinstitutt 169
Norges Geotekniske Institutt 129
Institutt for fjellsprengningsteknikk 22
Transportøkonomisk institutt 107
Norsk institutt for by- og regionforskning 73
Norsk institutt for vannforskning 159
Norsk institutt for luftforskning 72
Norsk Regnesentral 81
Norsk senter for informatikk 44

Sum etablerte institutter 2 129

Samarbeidende institutter
SINTEF 859
Chr. Michelsens Institutt 95
Industriøkonomisk institutt 35
Norsk undervannsinstitutt 36

Sum samarbeidende institutter 1 025

Totalt 3 154

11 Inkl. utenlandske tilskudd p3 21.9 mill. kroner.

irskere

126
56

125
39

112
64
50

8
58
41
58
24
51
12

Totale
driftsutg.

1979

70.1
22.3

' 114.1
20.3
52.4
30.8
32.0
4.0

20.2
12.1
27.6
14.3
15.1
8.9

Oppdrags-
inntekter

1979

41.7
11.3
59.9"
2.4

37.2
16.2
22.4
2.5

13.1
5.8

17.5
7.8

10.6
5.4

824 444.2 253.8

457
45
22
16

540

1 364

155.2
24.2
6.8

12.4

198.6

642.8

98.6
13.0

1.3
5.9

118.8

372.6

Oppdragssummene fordelte seg i prosent på følgende kategorier av oppdragsgivere:

1976 1977 1978

Bedrifter i industri, bergverksdrift,
bygge- og anleggsvirksomhet, skipsfart,
transport etc.

Offentlige organer, herunder departe-
menter, fylker, kommuner, offentlige
etater etc.

Utlandet (oppdrag og samarbeidspro-
sjekter)

Oppdrag fra andre forskningsinstitu-
sjoner etc.

39% 40% 41%

29%

27%

5%

29%

26%

5%

31%

23%

5%
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Beretning fra de enkelie institutters virksomhet er gitt under de hovedavsnitt i
årsberetningen der det enkelte institutts virksomhet hører hjemme. For mer detaljert
informasjon henvises til instituttenes egne årsberetninger.

PROSJEKTA VDELINGE R

En del virksomheter som ikke er gitt instituttstatus, foregår i prosjektavdelinger
som er knyttet til NTNFs administrasjon:

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

— NORSAR (Norwegian Seismic Array) er en av verdens største seismiske stasjoner
og administreres av NTNF i følge avtale mellom den amerikanske og norske
regjering (St.prp. nr. 128 1967-68). Avdelingen utfører en betydelig forskning
innen teoretisk og anvendt seismoJogi.

En redegjørelse for prosjektavdelingenes virksomhet er gitt under de enkelte hoved-
avsnitt i årsberetningen hvor avdelingenes virksomhet faglig hører hjemme.

FoU-PROSJEKTER

En vesentlig del av den forskningsvirksomhet som finansieres av NTNF, er organisert
som prosjekter. Alle typer institutter for anvendt forskning, universitets- og høg-
skoleinstitutter, bedrifter og andre kan søke NTNF om bidrag til gjennomføring av
forskningsprosjekter som ligger innen NTNFs arbeidsområde. De mottatte søknader
blir forelagt NTNFs rådgivende komiteer, som vurderer dem og avgir innstilling.
Gjennom komiteenes arbeid initieres også en rekke viktige programmer og prosjek-
ter. Det overveiende antall søknader fremlegges ved den årlige søknadsfrist som er
1. juli, og behandles i forbindelse med den årlige budsjettfordeling i oktober/
november. NTNF har et disposisjonsfond, slik at søknader som det tas initiativ til
utenom budsjettperioden kan bli behandlet i løpet av året.

De forskningsprosjekter NTNF støtter, faller stort sett i følgende tre kategorier:

— instituttprosjekter, som utføres av institutter for anvendt forskning eller universi-
tets- og høgskoleinstitutter, etc.

— prosjekter i industriell regi, som utføres i bedriftenes egne laboratorier i den
utstrekning kompetanse, kapasitet og utstyr er til stede. Ofte blir deler av pro-
sjektene satt ut til forskningsinstitutter som oppdrag. NTNF yter inntil 50%
støtte, og det forutsettes at de generelle resultater kan gjøres tilgjengelige for
andre norske interessenter. Hensikten med denne prosjektordning er å styrke FoU-
aktiviteten i bedriftene.
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— inter-institusjondle prosjekter. Dette er mer omfattende prosjekter av bred
nasjonal karakter, som krever samarbeid mellom ett eller flere institutter, tekniske
etater eller bedrifter. De styres av små prosjektkomiteer, som får midler til dis-
posisjon og engasjerer de forskjellige instanser som kan bidra til prosjektets
løsning.

I tabellen er vist NTNFs bevilgninger til prosjekter for årene 1978/80 fordelt på de
enkelte komiteer.

NTNFs prosjektbevilgninger pr. komite 1978—80. (Ekskl. prosjekter vedrørende
sikkerhet på sokkelen, nyskapningsplanen og skipsforskningsplanen.)

1978 1979 1980

Verkstedsteknikk
Teknisk fysikk og

elektronikk
Metallurgi
Kjemi
Næringsmidler/tek-
' nisk biokjemi
Treforedling
Bergteknikk
Skipsfart og

skipsbygging
Innenlands

samferdsel
Bygg og anlegg
By- og region-

forskning
Forurensninger
Arbeidsmiljø
Automatisering og

databehandling
Romvirksomhet
Teknisk informasjon

og dokumentasjon
Elkraftteknikk
Kontinentalsokkelen
Energi
Diverse

Sum

— inntrukne bevilgn.

Nettosum

Totalt

Mill.
kr.

16.7

15.6
10.4

7.6

3.3
4.6
1.6

14.9

2.3
11.7

0.2
9.5
4.5

13.6
1.2

2.8
5.6

24.3

7.1

157.5

2.9

154.6

Herav i
ind. regi

Mill.
kr.

6.5

4.1
3.6
1.8

1.3
0.6
0.7

6.6

0.1
1.7

0.1
—
0.1

3.1
0.4

—
1.0
5.0

0.9

37.6

%

39

26
34
24

39
13
45

44

5
14

52
—
2

23
34

—
18
21

13

24

Totalt

Mill.
kr.

18.2

16.5
13.8
9.2

4.0
5.7
1.6

15.7

1.7
14.1

0.2
11.1
5.0

13.5
1.3

3.1
6.3

23.8
4.1
4.9

173.8

3.1

170.7

Herav i
ind. regi

Mill.
kr.

7.2

4.7
5.1
2.6

1.9
1.7
1.1

8.0

0.0
2.7

0.1
—
0.1

4.0
0.6

0.1
1.6
4.2
0.6
0.4

46.7

%

39

29
37
29

46
30
70

51

2
19

54
—
1

29
47

3
26
18
15
8

27

Totalt

Mill.
kr.

17.9

20.2
12.9
9.5

4.8
5.1
1.7

16.6

1.2
14.1

0.1
11.3
5.0

17.1
1.5

2.9
7.3

20.4
7.1
4.7

181.4

Herav i
ind. regi

Mill.
kr.

7.7

5.0
4.1
2.2

1.4
0.9
0.9

7.4

0.1
3.3

—
—
—

3.2
1.0

0.1
0.8
3.8
1.4
0.3

43.6

%

43

25
32
23

31
18
52

44

4
24

_
—
—

19
65

3
11
20
18
7

24
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PROSJEKT- OG PROGRAMKOMITEER

For å styre større forskningsprosjekter og -programmer, som er så omfattende
eller så tverrfaglige at de best kan utføres ved et samarbeid mellom flere institutter,
bedrifter eller organisasjoner, er etter behov etablert en del prosjekt- og program komi-
teer. Disse består av noen få personer som vanligvis er representanter for brukere av
forskningsresultater og som har erfaring i ledelse av forskingssamarbeid. Prosjekt-
og programkomiteene får på grunnlag av utarbeidede planer midler til disposisjon for
gjennomføring av prosjektene. Prosjekter og programmer som har vært ledet av slike
komiteer gjennom 1979, er omtalt i det følgende.

Forskningsprogrammet System for sikkert skip (3 S) som startet i 1977 og som
skal avsluttes i 1980, hadde god fremdrift i året 1979. Programmet inneholder en
rekke prosjekter som faller inn under 3 risikoområder: Risiko ved skipet som arbeids-
plass, Risiko ved skipet som transportmiddel og Risiko fra psykiske og sosiale forhold.
I 1979 har man videreført forskning som gjelder verne- og miljøvirksomhet ombord,
samt utarbeidelse av læremidler i denne sammenheng. Forhold som vedrører spesial-
skip er gitt en særlig fremtredende plass. I forskningsprogrammet bearbeides prosjek-
ter som ellers ikke ivaretas i tradisjonell norsk skipsforskning, bl.a. prosjekter innen
sjøfartsmedisin og sosialpsykologiske undersøkelser av sjøfolks og deres familiers
livsvilkår. 3 S satser på å gjennomføre forskningen ved å engasjere de seilende og
rederiene sterkt i arbeidet. Det legges vekt på en bred kontakt- og samarbeidsflate,
samt informasjonsvirksomhet gjennom konferanser, informasjonsblad m.m. For å
sikre en best mulig kontakt med interesserte institusjoner, er det laget et eget råd for
3 S. Programmets styringskomite har sivilingeniør Karl Stenstadvold som formann.

Programmet Energiøkonomisering i skip ble startet i 1978 og skal avsluttes i 1980.
I 1979 er det arbeidet med en rekke tiltak for å redusere og effektivisere energibruken
ombord i eksisterende skip. Arbeidet vil bli vesentlig opptrappet i 1980, med sikte
på neste generasjons energiøkonomiserende skip. Programmet ledes av en styrings-
komite med dosent Knut Langseth som formann.

Programmet Miljøforhold i verftsindustrien er et samarbeidsprosjekt mellom en
rekke verft, arbeidstagerorganisasjoner og NTNF, med sikte på å gi bidrag til bedring
av arbeidsforholdene og videreutvikling av samarbeids- og organisasjonsforholdene i
verftsindustrien. En rekke delprosjekter er blitt gjennomført i 1979, og det foreligger
en omfattende dokumentasjon av praktiske resultater som er tatt i bruk. Programmet
gjennomføres i kontakt med relevante deler av prosjekter under Skipsforskningspla-
nen. Programmet ledes av en styringskomite med direktør Magnus Hennum som
formann. Programmet er avsluttet i 1979, mens videreføring av en del oppgaver vil
skje i annen NTNF-regi i 1980.

Programmet Marked og rederi er et samarbeid mellom rederinæringen og NTNF,
og programmet har som mål å øke skipsfartsnæringens innsikt i markedsforhold. I
1979 er det blitt utviklet og introdusert markedsanalytiske verktøy og strategiske
markedsføringsmetoder for å styrke næringens konkurranseevne. En rekke samar-
beidsfora har bearbeidet spesifikke temaer vedrørende markedsutviklingen. Arbeids-
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programmet er blitt justert i løpet av året i lys av endrede betingelser for skipsfarten.
Programmet, som skal avsluttes i 1980, ledes av en styringskomite med skipsreder
Morten Borge som formann.

Et prosjekt for Effektivisering av produksjon og konstruksjon i elektronikkindu-
strien (EPOKE) ble startet i 1978. Resultatene vil fore til en vesentlig reduksjon av
tid og kostnad forbundet med utviklingen av kompliserte elektroniske kretsmoduler.
De avanserte hjelpemidler som blir utviklet under EPOKE-prosjektet vil samtidig gi
muligheter for a redusere service- og oppdateringskostnader ved bedret kvalitetskon-
troll og dokumentasjon. Utviklingsarbeidet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt
med deltagelse fra A/S Elektrisk Bureau, og Kongsberg Våpenfabrikk A/S på industri-
siden, og fra Elektronikklaboratoriet-SINTEF og Sentralinstitutt for industriell
forskning på instituttsiden. Dette samarbeid har en rekke fordeler i form av kompe-
tansetilgang og standardisering av kretskonstruksjon og produksjonsmetoder. Samti-
dig legges det stor vekt på å informere og tilrettelegge resultatene for bruk i den
øvrige industrien. Gjennomføringen av dette prosjektet vil bedre konkurranse-
evnen for norsk elektronisk industri, og tilrettelegge forholdene for en effektiv
utnyttelse av nye elektroniske kretser. Man tar sikte på å fullføre prosjektet i 1981.
Prosjektets styringskomite forhandler med en bedrift om markedsføring av resulta-
tene i inn- og utland. Formann i styringskomiteen er direktør Helge Christensen.

Innen forurensningsområdet er det etablert flere styringsutvalg:

Programmet Sur nedbørs virkning på skog og fisk er et samarbeidsprogram med
Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd og Miljøverndepartementet. Fase II av
programmet ble gjennomført i perioden 1976-79. Formannen for programmets
styringsutvalg er dosent Lars Walløe.

Programmet Fast avfall tar opp problemer i tilknytning til innsamling, håndtering,
deponering eller eventuell resirkulering av det avfall som kommunene må ta hånd
om. Styringsutvalgets formann er fylkesbyggesjef Arne Kjos.

Programmet Drift av renseanlegg tar opp organisatoriske, økonomiske og tekniske
spørsmål vedrørende drift av kloakkrenseanlegg med sikte på å få disse til å fungere
tilfredsstillende. Styringsutvalgets formann er utbyggingssjef Svein Erik Moen.

Program for miljøvernso^ervåkingsteknikk (PFM) trekker opp de langsiktige
perspektiver innen feltet og utvikler avanserte målemetoder og -utstyr. Feltet omfat-
ter forurensninger, ressurser og fysiske størrelser (havbølger, hydrologi, m.v.). Styr-
ingsutvalgets formann er professor Andreas Tonning.

Program for miljøgifter ble startet høsten 1979. Det har til oppgave å utvikle et
integrert program for NTNFs arbeid med miljøgifter. Styringsutvalgets formann er
professor Johannes Barstad.

De ovennevnte programmer under forurensningsområdet er gitt en bred beskrivelse
under Komite for forurensningsspørsmål.

Programmet Sikkerhet og beredskap på kontinentalsokkelen ble startet i 1978 og
administreres dels av Oljedirektoratet og dels av NTNF. NTNFs del har fått betegn-
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eisen "Sikkerhet på sokkelen" (SPS). Programmet forutsettes avsluttet i 1982. Det
ledes av et styre med avdelingsleder Knut Åm som formann. Som et samarbeidsorgan
har NTNF oppnevnt et råd med 24 medlemmer fra industri, arbeidstagerorginisasjo-
ner, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og offentlige organer. Rådets og styrets
sekretariat har professor Ivar Holand som daglig leder, og er plassert i Trondheim.
Programmet er omtalt under et eget kapittel, side 72, og har også utarbeidd en egen
årsberetning.

Prosjektet Havbiomodeller styres av en prosjektkomite med professor Andreas
Tonning som formann. Prosjektets formål er å utvikle matematiske modeller som
beskriver biologiske og geofysiske tilstander og forandringer i Barentshavet for å
kunne forutsi de forskjellige fiskearters vekstmuligheter. Det vises ti! omtalen av
programmet under kapitlet om "Automatisering og databehandling".

Programmet Korrosjonsutmatting offshore er ledet av en styringskomite med
overingeniør Kristian Haslum som formann. Programmet omtales også i avsnittet
"Internasjonalt samarbeid" i det følgende.

Forsknings- og utviklingsprogram for bekjempelse av oljeforurensninger (forkortet
Program for oljevernberedskap — PFO) ble igangsatt på initiativ av Miljøverndeparte-
mentet sent i 1978. Programmet er delt i en forskningsdel og en utviklingsdel.
Sekretariatet for forskningsdelen er lagt til NTNF. Utviklingsdelen har sitt sekreiiriat i
Industrifondet (tidligere Utviklingsfondet). Det er opprettet et styre for programmet
med adm.direktør Egil Abrahamsen som formann. Programmet har en varighet på 4
år. Det er planlagt 22 mill.kroner til utviklingsprosjekter og 25 mill.kroner til forsk-
ningsprosjekter. Av disse 25 mill. kroner har Norges Industriforbund Offshore
(NIFO) (tidligere North Sea Operators Committee Norway - NSOC) sagt seg villig til
å bidra med 6,3 mill. kroner. Resten dekkes av Miljøverndepartementet.

PFO har som målsetting å frembringe metoder og utstyr til å bekjempe større
akutte oljesøl til havs, i kystsonen og i strandsonen (også det som er drevet på land).
Hele spektret av bekjempelsesstratt.gien skal vurderes fra oppsamling via mellomlag-
ring til sluttbehandling. PFO har utarbeidet en egen årsmelding, som kan fås ved
henvendelse til PFOs sekretariat i NTNF.

Et program for å fremme utnyttelse av mikroelektronikk og datateknikk vil bli
iverksatt i 1980. Et mikroprosessorutvalg, med professor O.A. Asbjørnsen som
formann, ble nedsatt i 1979 for å utarbeide retningslinjer for dette programmet
og fremme tiltak som kan bidra til en effektiv utnyttelse av disse nøkkelteknologiene.
Programmet gjennomføres i erkjennelse av at de kommende års industrielle og
samfunnsmessige utvikling i stadig sterkere grad vil preges av nye landevinninger
innen mikroelektronikk og datateknologi. Utviklingen på disse feltene har gått så
raskt at de normale mekanismer som er etablert for å utnytte ny teknologi, har vist
seg å være utilstrekkelige. Programmet vil i startfasen legge vekt på å øke rekrutterin-
gen og høyne kompetansenivået, mens det i videreføringen vil bli lagt økende vekt på
å utnytte anvendelsesmulighetene.
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FORSKNINGSPROSJEKTER I INDUSTRIELL REGI

Industribedrifter kan søke NTNF om bidrag til å dekke inntil 50% av utgiftene til
prosjekter som er så vidt avanserte og risikofylte at man ikke kan vente at bedriftene
på egen hånd kan gjennomføre dem. Prosjektsøknadene blir vurdert av NTNFs råd-
givende komiteer sammen med og i konkurranse med søknadene fra instituttene og
andre. Søknadene blir behandlet og prioritert på grunnlag av deres faglige kvalitet og
nytten av å få utført prosjektene både for søkeren og for næringslivet forøvrig.
Generelle resultater fra disse prosjektene utgjøres tilgjengelige for andre interesserte
industribedrifter.
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Utviklingen og omfanget av NTNF-bevilgningene til prosjekter i industriell regi
fremgår av oversikten foran. I 1979 utgjorde prosjekter i industriell regi 11% av
NTNFs totale budsjett og 27% av NTNFs totale prosjektbevilgninger.

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

De prosjektene NTNF støtter gjennom Nyskapningsplanen går samtlige til bedrifter
og drives i industriell regi. Prosjekter innenfor Nyskapningsplanen er ikke tatt med i
oversikten ovenfor.

Ordningen med prosjekter i industriell regi har bidratt til:

— økt FoU-engasjement i bedriftene
— oppbygging av FoU-miljøer i bedriftene
— økt samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitutter og en gjensidig stimulans

for begge parter.
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REKRUTTERING OG UTDANNING

For å sikre tilgangen på kvalifisert personell søker NTNF å bidra til at den nødvendige
utdanningskapasitet bygges ut i Norge. En styrking av utdanningsmiljøene vil også
bidra til å stimulere norske forsknings- og næringsmiljøer. NTNF har formulert sin
egen virksomhet innen rekruteringssektoren på denne måten:

— Påvirkning av, og assistanse til utdanningssystemet generelt.
— Styrking av undervisningens kvalitet gjennom bidrag til forskningsprosjekter ved

NTH og universitetenes matematisk-naturvitenskapelige fakulteter.
— Stipendvirksomhet.
— Systematisk trening og etterutdanning av personell i FoU-institutter.

Samtidig som planene for fortsatt aktivitet på norsk kontinentalsokkel er blitt
klarere, har spørsmålet om oljevirksomheten kan komme til å drenere annen norsk
industri for teknisk arbeidskraft blitt aktuelt. Interessen for utdanning og rekruttering
av teknisk og teknisk-naturvitenskapelig personell har således økt betraktelig i 1979.

NTNF la fram sin siste analyse over behovet for teknisk og teknisk-naturviten-
skapelig utdannet arbeidskraft i 1976. Denne analysen dannet utgangspunktet for
Abrahamsen-komiteens innstilling som fremmet en konkret handlingsplan for ut-
bygging av den teknologiske utdanning. Denne handlingsplan ble lagt fram våren 1977.
Da det fremdeles, våren 19T;,9, ikke forelå noen melding til Stortinget om utbyggingen,
tok en gruppe interesserte personer initiativet til å fremme en ny henvendelse til
departementet. Formannen i den arbeidsgruppe som ble nedsatt var direktør Egil
Abrahamsen, Det norske Veritas, og sekretatiatet var lagt til NTNF. Arbeidsgruppen
søkte på ny å underbygge de behovstall som tidligere var lagt fram og pekte spesielt
på den betydelige økning i behovet for kvalifisert personell i forbindelse rred utvik-
lingen innen oljebasert virksomhet og innen datateknikken. Arbeidsgruppens innstil-
ling ble lagt fram i juni 1979 med omtrent samme konklusjon som Abrahamsen-
komiteens første innstilling.

NTNF har siste år bearbeidet en analyse over behovet for kvalifisert teknologisk
utdannet personell til oljebasert virksomhet. Analysen som er utført av Institutt for
kontinentalsokkelundersøkelser med Komite for vitenskapelig personell som styrings-
gruppe vil bli presentert våren 1980. De foreløpige resultater er imidlertid kjent, og
viser en meget betydelig økning i behovet for personell til denne type virksomhet.
Analysen har ført til en viss uro både over om det er mulig å få den tilstrekkelige til-
gang på kvalifiserte studenter til disse utdanningsretninger, og om det er mulig å unn-
gå at oljebasert virksomhet vil komme til å drenere annen norsk industrivirksomhet
for kvalifisert personell. Den lenge bebudede Stortingsmeldingen om høyere teknisk
utdanning antas å bli lagt fram våren 1980. Etter de foreløpige signaler som er kommet
fra Kirke- og undervisningsdepartementet vil Stortingsmeldingen på vesentlige punk-
ter følge opp Abrahamsen-komiteens innstilling.

Abrahamsen-komiteen pekte på at det ville være naturlig at en betydelig del av de
realkandidater som blir uteksaminert fra de matematisk-naturvitenskapelige fakulte-
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ter også søker seg til arbeidsoppgaver som tidligere stort sett var forbeholdt sivil-
ingeniørene. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo,
har lenge arbeidet etter de samme retningslinjer og fakultetets gradstruktur ble for
en tid siden endret slik at studieopplegget bedre kunne tilpasses forskjellige studiemål.

Som et ledd i arbeidet for å styrke de teknologiske studier ved de matematisk-
naturvitenskapelige fakulteter søkes det etablert et samarbeid mellom fakultetene og
de frittstående forskningsinstitutter i henholdsvis Oslo og Bergen. Arbeidet med å
tilrettelegge slike studieforhold har i 1979 stort sett vært drevet fra universitetenes
side med økonomisk støtte fra NTNF. Det antas at samarbeidet om utdanningsspørs-
mål, spesielt for utdanning av cand.scient. og dr.scient. vil finne fram til konkrete
former i løpet av 1980.

NTNF avga i februar 1979 en uttalelse til Kirke- og undervisningsdepartementet
vedrørende den fremtidige styrings- og administrasjonsform for Norges Tekniske
Høgskole. NTNF bekrefter her at den teknologiske utdanning innen rammen av det
nye universitetet i Trondheim må styres av et eget organ som kan vurdere og foreslå
utviklingslinjer og som har ansvar for å fremme det «i>mlede budsjett for NTH's virk-
somhet direkte overfor de bevilgende myndighet 'F støttet derfor det forslag til
organisasjonsmessig ordning som NTH tidligere h inn for.

Stipendvirksomhet

NTNF har i 1979 delt ut i alt 162 stipend. Disse fordeler seg slik:

NTNF rekrutteringsstipend 27 stipend
NATO Science Fellowships 15 »
NTNF Doktorgradsstipend 7 »
NTNF Ingeniørstipend 6 »
"Industristipend" 5 »
NTNF Korttidsstipend 39 »
Sommerskoler 6 »
NTNF Postdoctorate stipend 21 »
NTNF Senior Scientist stipend 17 »
Vikarstipend for professorer og dosenter 19 »

162 stipend

Rekruttering innen spesielle områder

Det marintekniske senter i Trondheim nærmer seg nå sin fullførelse. NTNF har stillet
betydelige midler til disposisjon for å utdanne personell som skal bearbeide krevende
forskningsoppgaver innen marin teknologi ved den nye institusjon,

NTNF har også tatt direkte initiativ for å få utdannet personell som skal arbeide
med kjemiske risikostoffer.
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Utvikling av personell i forskningsmiljøer

NTNF ser det som en viktig oppgave å bidra til at medarbeiderne i NTNF systemet
kan få en faglig om menneskelig utvikling som dyktiggjør dem for fortsatt innsats i
eller utenfor NTNF-systemet.

De vesentlige muligheter til slik utvikling ligger i den enkeltes arbeidssituasjon.
Som et supplement til den interne personalutvikling i instituttene og for å sikre im-
pulser utenfra har NTNF etablert en egen etterutdanningsavdeling, NTNF's etterut-
danning (NTNFE), som har som formål:

— å tilføre kunnskaper til personell som er engasjert i FoU-virksomhct eller FoU-be-
slektet virksomhet innenfor NTNF's arbeidsfelt.

— gjennom arrangement av seminarer, symposicr og forcdragsmøler o.l. medvirke til
å utvikle FoU-personell slik at det selv finner større glede i arbeidet og blir dyktige
medarbeidere på deres nåværende og fremtidige arbeidsplasser. Gjennom sitt arbeid
skal NTNF's etterutdanning medvirke til å skape inspirerende og kreative FoU-
miljøer.

I 1979 gjennomførte NTNFE seminarer for prosjektledere, prosjektmedarbeidere,
sekretærer, teknisk laboratoriepersonell, bibliotekarer og tegnere. Det ble også
arrangert kurs i norsk, arkivteknikk, telefonservice, undervisningsmetodikk, kreativ
problemløsning, diskusjonsledelse og møteteknikk.

Lederutvikling

Samarbeidet med Norsk Center for Organisasjonslæring (NORCOL) og NTNF om
SIMLAB-programmet fortsatte i 1979. Etter hvert har en rekke institutter kunnet
videreføre ledelsens erfaringer fra dette programmet i sin interne organisasjonsutvik-
ling med hjelp fra SIMLAB-staben.

NTNF's ÆRESPRIS

NTNF's Ærespris deles ut for fremragende innsats for å skape ny norsk industriell
produksjon på grunnlag av teknisk-naturvilenskapelige nyvinninger.

NTNF's Ærespris for 1979 ble tildelt brødrene lngebret og Kristian Søyland for
deres innsats for å konstruere, videreutvikle, produsere og markedsføre en norsk
gravemaskin som nå markedsføres under navnet BRØYT.

FORSKNINGSRÅDENES SAMARBEIDSUTVALG

Forskningsrådenes Samarbeidsutvalg (FSU) ble etablert i 1971 som et samarbeids-
organ mellom Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Norges Fiskeri-

XLIII



forskningsråd (NFFR), Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF) og
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF).

FSU har til formål å medvirke til et godt samarbeid mellom de fire forskningsråd
med henblikk på å oppnå en hensiktsmessig koordinering av forskningsvirksomheten
og en mest mulig rasjonell utnyttelse av de midler rådene disponerer. Gjennom FSU
skal rådene også samarbeide for å oppnå en felles opptreden i saker hvor flere
forskningsråd har interesser.

Samarbeidsutvalget består av rådenes styreformenn og administrative ledere. I
tillegg deltar ekspedisjonssjefen for Forskningsavdelingen i Kirke- og undervisnings-
departementet som observatør. Formannsvervet og sekretariatet i FSU går på om-
gang mellom de fire råd. I 1979 har disse funksjoner vært ivaretatt av NFFR.

Blant de saker som ble behandlet i 1979 kan nevnes:

— På anmodning fra Miljøverndepartementet oppnevnte FSU i 1977 et utvalg til å
vurdere behov og virkemidler for å styrke samordningen av pågående og planlagt
forskning omkring miljøgifter. Utvalget har i 1979 arbeidet med å skaffe seg en
oversikt over pågående aktivitet av denne art i Norge, og vil legge fram sin endelige
innstilling i løpet av 1980.

— På bakgrunn av innstillingen fra FSU-utvalget som utredet behovet og mulighetene
for samarbeid mellom forskningsrådene om næringsmiddelforskning, ble det i
1979 oppnevnt et permanent næringsmiddelutvalg, FNU, på 8 medlemmer. FNU
skal bl.a. identifisere viktige forskningsoppgaver innen næringsmiddelområdet som
ikke er tilfredsstillende ivaretatt, ta initiativ til samarbeid innen felter der to eller
flere forskningsråd er engasjert og samordne forskningsrådenes aktiviteter med
annen forskningsvirksomhet.

— FSUs stipendprogram for journalister ble etablert i 1976. Hovedformålet med
stipendene er å sette journalister bedre i stand til å formidle informasjon om
forskning i en populær form. Det ble i 1979 delt ut 6 stipend til journalister for et
samlet beløp på kr. 105.000.-. Av tema stipendiatene for 1979 ønsket å studere
nærmere, kan nevnes: polarforskning, planteforedling, medisinsk forskning, data-
teknikk og samfunn, mediaforskning og bølgekraftforskning.

— Forskningsrådene har utarbeidet oversikter over norsk forskning og utviklings-
virksomhet (FoU) siden 1963. Samarbeidet er formalisert gjennom Forsknings-
rådenes Statistikkutvalg. I 1979 ble det besluttet at det i tillegg til de fullstendige
statistikkpublikasjonene, skal utgis kortfattede "informasjonsblad" med en del
nøkkeltall. Den siste fellesundersøkelsen av den nasjonale FoU-virksomheten
gjelder 1977. Hovedresultatene ble presentert i informasjonsbladet "FoU-ressur-
ser" våren 1979. Den fullstendige publikasjonen, "Forsknings-og utviklingsarbeid
1977. Utgifter og personale", med separat tabellvedlegg, forelå høsten 1979. Et
informasjonsblad om bevilgninger til FoU over statsbudsjettet 1980 forelå i
begynnelsen av november 1979 og en publikasjon om samme emne forelå ca. en
måned senere. Forskningsrådene har også i 1979 deltatt i det internasjonale
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samarbeid på det forskningsstatistiske området gjennom NORDFORSK, UNES-
CO og OECD.

— I august måned ble det som vanlig holdt et møte mellom representanter for de fire
forskningsrådenes administrasjoner, hvor man ble enige om en fordeling av de søk-
nader om forskningsbidrag som lå på grensen mellom de enkelte råds arbeidsfelter.

Mer detaljerte opplysninger om FSUs virksomhet finnes i FSUs årsberetning.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid er etablert på flere plan i NTNF-
systemet. Det er en utstrakt kontakt utad både på det personlige plan, på instituttplan,
gjennom offisielle samarbeidskontrakter og gjennom deltagelse i norske delegasjoner
til møter i internasjonale organisasjoner. Samarbeidet omfatter både planmessig
utveksling av informasjon og integrerte forskningsprosjekter. Viktige internasjonale
samarbeidsprosjekter hvor de enkelte institutter er involvert er nevnt under omtalen
av de enkelte institutter. Halden-prosjektet er et eksempel på dette. Nedenunder er
gitt en kort omtale av internasjonalt forskningssamarbeid hvor NTNf direkte har en
formell samarbeidskontakt.

Nordforsk

NORDFORSK er en nordisk samarbeidsorgnisasjon for teknisk-naturvitenskapelig
forskning. NORDFORSK har som oppgave å initiere, fremme og organisere sam-
arbeid mellom de nordiske land innenfor teknisk og dermed sammenhengende
naturvitenskapelig forskning, virke for utnyttelse av forskningsresultatene og for
samordning av de nordiske lands innsats i internasjonalt samarbeid.

NORDFORSKs medlemmer er de teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd og
tekniske vitenskapsakademier i de respektive land. NTNF er det norske medlem
av NORDFORSK.

Blant større nordiske forskningsprogammer som ble initiert og koordinert av
NORDFORSK i 1979 er:

— Sikkerhetsanalyse for industrielle produksjonssystemer og anlegg (SCRATCH).
Programmets målsetting er utvikling av systematiske metoder for analyse og
beregning av risiko.

— Økotoksikologiske metoder for akvatisk miljø. Formålet er å utvikle metoder for
karakterisering av forurensende stoffer i avløpsvann.

— NORFISK. Formålet med programmet er å utvikle en totalløsning for fangst
og foredling av kolmule.

I disse programmer deltar norske forskningsinstitutter og bedrifter. NORDFORSK
tar initiativ til programmene og deltar aktivt i planlegging av de nordiske prosjektene.
Utgiftene til de enkelte delprosjektene dekkes av nasjonale midler.
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NORD FORSK etablerte høsten 1972 SCANNET, som er et nordisk datakommuni-
kasjonsnett. Hittil er ca. 20 databaser av spesiell interesse for nordiske brukere lagt
inn på SCANNET. Søkingen på databasene er sterkt økende. Fra 1. juli 1979 er
SCANNET etablert som en selveiende stifelse.

NORD FORSK etablerte i 1960, og har siden drevet, SCANDOC, som er en
nordisk dokumentasjonssentral i Washington. Formålet er å fremskaffe vanskelig
tilgjengelig dokumentasjon fra USA og Canada til nordiske brukere. Fra 1. juli
1979 er SCANDOC etablert som en selveiende stiftelse. Hensikten er ved inten-
sivert markedsføring, å oppnå selvfinansiering av virksomheten i løpet av et par år.

NORDFORSKs medlemskontingenter utgjør tilsammen 5 mill.svenske kroner,
hvorav Norge yter 19,8%. Den samlede aktivitet, som omfatter samordnede nor-
diske forskningsprosjekter med nasjonal prioritering og finansiering, beløper seg til
ca. 45 mill.svenske kroner.

Nordisk fond for teknologi og industriell utvikling (Nordisk Industrifond)

Nordisk Industrifond ble opprettet i 1973 på initiativ fra Nordisk Råd, som ledd i et
utvidet industripolitisk samarbeid.

Fondets oppgave er å fremme en mer effektiv utnyttelse av nordiske ressurser for
teknologi og industriell utvikling, samt bidra til industrielt samarbeid over landegren-
sene. Fondet kan gi støtte til prosjekter med deltakelse fra minst to av de nordiske
land. Det tas primært sikte på å støtte slike prosjekter som innen en begrenset tid
kan utnyttes industrielt eller bidra til å løse oppgaver av felles interesse.

Blant store prosjekter som Nordisk Industrifond har vært med på å finansiere i
1979 er:

— Utvikling av modulverktøy for numeriske produktmodeller. Dette prosjektet er av
spesiell betydning for dataassistert konstruksjon og produksjon (DAK og DAP)

— Høytemperaturkorrosjon i dieselmotorer, dampkjeler og fluidized bed forbrennings-
anlegg.

— Abrasiv slitasje av stålkonstruksjoner.
— Utvikling av metoder for fangst og foredling av kolmule, som er en fisk som går

spredt og på dypt vann i Nord-Atlanteren.

En del av prosjektene ei initiert og planlagt av NORDFORSK og føres videre til
industriell utvikling med støtte fra Nordisk Industrifond. I tillegg til finansiering fra
Nordisk Industrifond, er det normale at prosjektene også har nasjonal finansiering.

Fondet er i 1979 tilført 15 mill.svenske kroner fra de nordiske lands statsbudsjet-
ter.

Ved vurdering av prosjektene samarbeider Fondet med de nasjonale forskningsråd
innen medlemslandene. NTNFs rådgivende komiteer vurderer og avgir uttalelse i
denne forbindelse om de enkelte søknader til Fondet.
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Internasjonal romvirksomhet

NTNF deltar gjennom European Space Agency (ESA) i MAROTS-programmet.
MAROTS står for Maritime Orbital Test Satellite. Endringer i programmet har ført
til at den første oppskytingen er utsatt til 1980/81. Det er også vedtatt at satellittene
skal benytte en ECS (European Communication Satellite)-plattform, og ikke en OTS
(Orbital Test Satellite)-plattform som opprinnelig planlagt. Tre satellitter vil bli
bygget og disse vil nå få kodenavnet MARECS 1, 2 og 3, hvorav to med norsk deltak-
else innenfor MAROTS-programmet. Det synes klart at satellittene vil bli tatt i bruk
som deler av et operativt system, INMARSAT.

NTNF vil videre samarbeide med USA, Canada og Frankrike om utprøving av et
system for nød-alarmering og -lokalisering via satellitter i polare baner (SARSAT).

En forskningsvirksomhet som ble startet i 1978, og som baserer seg på anvendelse
av satellittfjernmålingsdata som nedleses ved telemetri-stasjonen i Tromsø i samarbeid
med forskere fra USA og Canada, fortsatte i 1979.

Det internasjonale samarbeidet i tilknytning til forskningsrakettene er videreført i
1979. Arbeidene reguleres ved avtaler med Danmark, Sverige, USA, Vest-Tyskland
og Østerrike. Fra Andøya Rakettskytefelt er det i løpet av 1979 skutt opp 2 forsk-
ningsraketter for Science Research Council i England.

Avtalen med Sverige og 5 andre medlemsland i ESA om felles utnyttelse av
Andøya Rakettskytefelt og ESRANGE i Nord-Sverige utløper ved utgangen av 1980.
NTNF har deltatt i en arbeidsgruppe som har vært nedsatt for å utrede en for-
lengelse av prosjektet etter 1980. Det foreslås at virksomheten skal fortsette uten
vesentlig endringer.

NTNF samarbeider med NASA om rakettutskytinger fra Andøya og nedtaking
av data fra ressurssatellitter over Tromsø Telemetristasjon.

Organisation for Economie Cooperation and Development (OECD)

NTNF følger arbeidet i OECDs miljøkomité og deltar i flere av dens underorganer.
Norsk institutt for luftforskning (NILU) deltar i Air Management Group. Norsk
institutt for vannforskning (NIVA) deltar i Water Management Group. Norsk institutt
for by- og regionforskning (NIBR) deltar i Sector Group on Urban Environment.
Transportøkonomisk institutt (TØI) deltar i OECDs vegforskningsprogram og i det
løpende arbeid gjennom "The International Road Research Documentation" (IRRD).

European Conference of Ministers of Transport (ECMT)

Transportøkonomisk institutt deltar aktivt i arbeidet på alle faglige nivåer, og er
norsk dokumentasjonssenter for organisasjonen.

FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE)

NILU er koordinerende institutt for den kjemiske del av et program vedrørende
overvåking og evaluering av langtransporterte luftforurensninger, som går i regi av
Senior Advisors on Environmental Problems (SAEP).
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North A tlantic Treaty Organization (NA TO)

NTNF medvirker til Miljøverndepartementets arbeid i Committee on the Chal-
lenges of Modern Society (CCMS). NIVA, Sentralinstitutt for industrieü forskning
(SI) og SINTEF deltar sammen med Statens institutt for folkehelse i "Pilot Project
on Drinking Water". NILU deltar i et prosjekt "Air Pollution Assessment Methodology
and Modelling".

NATO har gjennom en årrekke bevilget midler til stipendvirksomhet (NATO
Science Fellowship) som administreres av NTNF (0,6 mill.kroner for 1979).

European Coal And Steel Community (ECSC)

Norge deltar sammen med ECSC og England i et flerårig forskningsprogram som
omfatter "Fatigue, Stress and Corrosion on Offshore Steel Structure".

Den norske del av forskningsprogrammet utføres ved Norges tekniske høgskole og
Det norske Veritas (DnV), og er finansiert av NTNF, DnV og industrien. Det er
etablert "Working groups" innen tre hovedarbeidsområder. Gjennom arbeidet
i "Working groups", utveksling av rapporter og direkte samarbeid mellom forsk-
erne i de forskjellige land, oppnås en tilpasning og samordning av planer for virksom-
heten, samt gjensidig utveksling av forskningsresultater.

Den norske del av programmet hadde et omfang i 1979 på over 3 mill.kroner
fordelt på 5 prosjekter. Samarbeidet har gjensidig påvirket forskningsprogrammene
og har gitt et vesentlig tilfang av aktuelle forskningsresultater som ellers ikke ville
vært tilgjengelig på lang tid. Styringskomiteen for det norske programmet har som
oppgave blant annet å sørge for at resultatene når ut til norske brukere.

Europeisk teknologisk samarbeid

EF organiserer et samarbeid om en rekke aktuelle forskningsprosjekter, de såkalte
COST-prosjekter. Det er adgang til deltagelse også fra europeiske land som ikke er
medlem av EF. NTNF har på vegne av Industridepartementet fått som oppgave å
koordinere den norske deltagelse i COST-samarbeidet, som omfatter disse prosjektene:

— etablering av et europeisk informasjonsnett (COST 11)
— oseanografisk og meteorologisk registreringssystem ved hjelp av bøyer (COST 43)
— kystsonens økologi (COST 47)
— analyse av organiske mikroforurensninger i vann (COST 64b bis)
— standardisering av metoder for slamkarakterisering (COST 68b bis)

Advanced Research Projects Agency (ARPA)

ARPA er NTNFs avtalepartner når det gjelder drift av NORSAR og vil fortsette
samarbeidet i en ny 5-årsperiode frem til 1983. Virksomheten ved NORSAR er
nærmere omtalt lengre ute i årsberetningen.

XL VIII



OECD Halden Reactor Project

Institutt for Atomenergi (IFA) deltar i og administrerer Haiden-prosjektet som
er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom 14 organisasjoner fra 11 land. Prosjek-
tet omfatter undersøkelser av kjernekraftbrensel. Det henvises til egen omtale under
IFA lengre ute i årsberetningen.

NYANLEGG OG LOKALER FOR FORSKNINGSVIRKSOMHETEN

I løpet av 1979 har NTNF vært engasjert i anskaffelse av lokaler og deltakelse i
byggeprosjekter for følgende institusjoner:

Norges Hydrodynamiske Laboratorier (NHL) på Tyholt

Utbyggingen av NHL har omfattet to byggetrinn

— forlengelse av den eksisterende sleperenne til 260 m, som ble ferdig i 1979.

— bygging av et nytt bølgebasseng på 80x50x10 meter, som fremdeles pågår.

Byggearbeidene ved NHL ventes avsluttet i løpet av 1981.

Tromsø Telemetristasjon

Det er besluttet at Tromsø Telemetristasjon skal bygges ut med sikte på å bidra til
overvåking av de viktigste fiskeriområder, kontinentalsokkelen, og de polare om-
råder. Første byggetrinn ble gjennomført i 1978.

På grunn av et uhell med satellitten Seasat A er annet byggetrinn utsatt noe i tid.
En mindre del av denne utbyggingen er utført i 1979 innenfor en bevilgning på 1,7
mill. kr.

Nye lokaler for Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Ved St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (1979-80) "Om lokalisering av Norsk institutt for
vannforskning og kjøp av Tandbergbygget i Kjelsåsveien 161 til lokaler for insti-
tuttet", fikk NTNF tillatelse til å kjøpe ovennevnte bygg. Bygget ble overtatt for ca.
33 mill. kr., inkludert avgifter. NTNF har oppnevnt en plan- og byggekomité som vil
vurdere hvilke investeringer som er nødvendige for å gjøre bygget tjenlig for NIVA.

Nytt administrasjonsbygg f or SINTEF

Bygget, som vil få et bruttoareal på ca. 4 300 m2, ble påbegynt i februar 1979 og
forventes innflyttingsklart i løpet av 1980. Bygget er kostnadsbereget til 26 mill. kr.
og planlagt finansiert med 50% over statsbudsjettet via NTNF og 50% ved lån og
egenkapital.
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OVERSIKT OVER DEN NASJONALE FoU-VIRKSOMHETEN

NTNF har siden 1962 systematisk samlet inn og bearbeidet statistiske opplysninger
vedrørende den nasjonale FoU-virksomheten. Dette er skjedd i samarbeid med de
andre forskningsrådene gjennom deltakelse i Forskningsrådenes Statistikkutvalg.
Utvalget, som er oppnevnt av Forskningsrådenes Samarbeidsutvalg, har blant annet
til oppgave å koordinere arbeidet med forskningsrådenes FoU-statistikk.

For at den norske Foll-statistikken skal være så sammenliknbar som mulig med
andre land, følger man prinsippene og definisjonene som er utarbeidet av inter-
nasjonale organisasjoner, i første rekke OECD og UNESCO. Gjennom NORDFORSKs
Kontaktgruppe for FoU-statistikk har de nordiske land samarbeidet for ytterligere
koordinering av sine FoU-statistikker.

Bevilgninger over Statsbudsjettet til FoU 1980

Siden 1970 er det foretatt årlige beregninger over bevilgningene på Statsbudsjettet til
FoU. For 1980 er det ialt anslått 2032 mill. kr. til FoU, en økning i lopende priser
på 4% fra vedtatt budsjett (S III) for 1979. Til sammenlikning økte det totale
Statsbudsjettet med 18%. Bevilgningene til FoU for 1980 utgjør 2.7% av Statsbud-
sjettet ekskl. lånetransaksjoner og 2.2% inklusive lånetransaksjoner. Inkluderes
forskningsrådenes andel av tippemidlene og NTNFs andel av Konsesjons- og Mårav-
giftsfondet blir den samlede bevilgning til FoU 2189 mill. kr. i 1980, en økning på
5% fra 1979.

Fordeling på departement

Av midlene til FoU bevilget direkte over Statsbudsjettet for 1980 utgjør bevilg-
ningene over budsjettet til Kirke- og undervisningsdepartementet 817 mill. kr. eller
40%, midlene over Industridepartementet 294 mill. kr. eller 14% og midlene over
Landbruksdepartementet 162 mill. kr. eller 8%. Videre utgjør FoU-bevilgningene
over Sosialdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet
alle 6% av FoU-bevilgningene over Statsbudsjettet.

Tilsammen har følgende departementer en andel på 80% av FoU-bevilgningene og
følgende vekstrater er registrert fra vedtatt budsjett for 1979: Forsvarsdepartementet
25%, Industridepartementet 14% (men tas det hensyn til tilleggsbevilgningene til
FoU i løpet av 1979, blir veksten 1%) og Olje-og energidepartementet 2%. Landbruks-
departementet har en nedgang på 2%. For Kirke- og undervisningsdepartementet og
Sosialdepartementet er det ubetydelige endringer fra 1979.

Av Industridepartementets FoU-bevilgning er 75% bevilget via NTNF. For Olje- og
energidepartementet er NTNFs andel 71%, og for både Miljøverndepartementet og
Kommunal- og arbeidsdepartementet er andelen 31%.

Fordelingen av de totale FoU-bevilgningene på hovedgrupper viser at 825 mill. kr.
eller 38% går til universitets- og høgskolesektoren, 580 mill. kr. eller 26% til fordel-



ing via forskningsråd og 363 mill. kr. eller 17% til offentlige institusjoner som
utfører FoU. Av FoU-midlene til forskningsrådene ble 401 mill. kr. bevilget til
fordeling via NTNF, en andel på 18% av de totale FoU-bevilgningene over Stats-
budsjettet.

Bevilgninger til FoU pr. departement.

Kirke- og undervisningsdepartementet
I ndustridepartementet
Landbruksdepartementet
Olje- og energidepartementet
Forsvarsdepartementet
Sosialdepartementet
Miljøverndepartementet
Fiskeridepartementet
Uten ri ksdepartementet
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Øvrige departementer og statens forretningsdrift

Totalt direkte over Statsbudsjettet
Andre offentlige midler til forskningsrådene '

Totalt

Vedtatt budsjett "
1979

Mill.kr

813
2583'
165
123

94
114
86
60
60
52

134

1 959
126

Budsjettforslag
1980

Mill.kr

817
294
'162
125
117
114
794)

63
61
52

148

2 032
157

Endring
i

Prosen

0
,43)
T 2

2
25

0
+8

4
3

-H
10

4
25

2 085 2 189

' ' Eksklusive tilleggsbevilgninger
2 ' Endringene er beregnet ut fra bevilgninger avrundet til nærmeste 100 000 kroner
' Tar man hensyn til tilleggsbevilgningene til materialforskning. Utviklingsfondet ogSkipsforskningsplanen,

blir FoU i 1979 290 mill.kr., og den relative endringen 1%
4 ' Eksklusive midlene til nytt bygg for Norsk institutt for vannforskning
s ' Omfatter tippemidler til NAVF, NLVF og NTNF samt NTNFs andel av Konsesjons- og Måravgiftsfondene

Bevilgninger til FoU fordelt på hovedgrupper i 1980. Mill. kr.

Universiteter
og høgskoler
825

NTNF
401

Utlandet
90

Diverse
79

Andre midler
øremerket til FoU
252

Andre off .inst.
m. FoU
178

Øvrige Off. forskn. inst.
forskningsråd m. FoU
179 185
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FoU-bevilgninger etter formål

Fordelingen på hovedformål viser at største delen av FoU-bevilgningene over Stats-
budsjettet gjelder Almenvitenskapelig utvikling og utgjør 916 mill. kr. eller 42% av
totalen, en økning på 2% fra vedtatt budsjett for 1979. All FoU som er finansiert av
universitetenes og høgskolenes egne budsjetter er inkludert her og utgjør 762 mill. kr.
Til Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet m.v. er den anslåtte FoU-bevilg-
ningen 333 mill. kr. eller 15%, en økning på 13% fra 1979. Inkluderes tilleggsbevilg-
ninger for 1979 blir økningen 2%. Videre utgjorde FoU-bevilgningene rettet
mot Landbruk, skogbruk, jakt og fiske 9%, Sykdomsbekjempelse og forebyggelse og
sosiale forhold tilsammen 7%, og for både Transport og telekommunikasjon og
og Forsvar var andelen 5%. Den høyeste veksten fra 1979 hadde Forsvar med 25%.

Av midlene til Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet m.v. er 74%
bevilget via NTNF. \ndelene av midlene til andre formål som er bevilget via NTNF
er: Energi 52%, Transport og telekommunikasjon 23% (Skipsfart 94%), Boligforhold
og fysisk planlegging 38%, Forurensning 44%, Sykdomsbekjempelse 2%, Arbeids-
betingelser 23%, Utforskning av jorden og atmosfæren 37% og Romforskning 100%.

Bevilgningene til FoU som er relevante for aktiviteten på kontinentalsokkelen er
inkludert i formålene Industri, bergverk, bygge- og anleggsvirksomhet m.v., For-
urensning og naturbeskyttclse og Utforskning og utnyttelse av jorden og atmosfæren
og utgjør 71 mill. kr. Av dette er 40 mill. kr. eller 57% bevilget via NTNF.

Det gjøres oppmerksom på at formålene ikke er direkte sammenliknbare med
NTNFs aktivitetsområder idet virksomheten under flere av disse områdene spenner
over flere formål.

Ytterligere opplysninger om Statsbudsjettets bevilgninger til FoU er gitt i publi-
kasjonen "Forskning og utviklingsarbeid. Bevilgninger over Statsbudsjettet 1980"
(ISBN 82-990472-6-9), som kan fås ved henvendelse til forskningsrådene.

Total nasjonal FoU-virksomhet 1978

Den nyeste oversikt over den nasjonale FoU-virksomheten gjelder 1978, og er delvis
basert på spørreskjemaer og delvis på estimater. Dataene omfatter FoU i næringslivet,
forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler og andre institusjoner som utfører
FoU.

De totale FoU-utgifter er beregnet til 3007 mill. kr. i 1978, en økning fra 1977
på 11% i løpende priser og 3% i faste priser. Dette er en noe lavere vekst enn hva
man har hatt i de senere år. Som andel av bruttonasjonalproduktet utgjorde FoU-
utgiftene 1.43% i 1978, samme andel som i 1977. De totale FoU-utgiftene fordelte
seg med 2689 mill. kr. på driftsutgifter og 318 mill. kr. på kapitalutgifter, en pro-
sentvis fordeling på henholdsvis 89% og 11%. Fra 1977 økte driftsutgiftene med 13%
og kapitalutgiftene gikk ned med 5%. I faste priser en økning på henholdsvis 5% for
driftsutgifter og en nedgang på 10% for kapitalutgiftene. Den betydelige nedgangen i
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kapitalutgiftene må sees i lys av store investeringer i industrien i 1977 samt store ut-
gifter til bygg i universitets- og høgskolesektoren samme år.

Fordelingen på sektorer viser at 1394 mill. kr. eller 46% av de totale FoU-utgifter
ble anvendt i foretakssektoren, 969 mill. kr. eller 32% ble anvendt i universitets- og
høgskolesektoren og 627 mill. kr. eller 21% i offentlig sektor. De totale FoU-ut-
giftcne økte med 10% i foretakssektoren, 17% i offentlig sektor og 7% i universitets-
og høgskolesektoren.

Totalt FoU-utgifttr atMr fininsitringskilda og stktor for utførelse 1978. Mill.kr.

Sektor for
utførelse

Foretakssektor

herav næringslivets
laboratorier

Privat, ikke forret-
ningsmessig sektor

Offentlig sektor

Universitets- og
høgskolesektor

Sum i Norge

Utlandet

Totalt i mill.kr.

Totalt i prosent

Nærings-
livet

949

(809)

1

19

13

982

40

1 022

32

Off.
kilder

367

(77)

12

565

928

1 872

116

1 988

63

Andre
kilder

51

(28)

4

12

25

92

-

92

3

Ut-
landet

27

(15)

31

3

61

-

61

2

Totalt

1 394

(929)

17

627

969

3 007

156

3163

100

Offentlige kilder er den største finansieringskilden for FoU og finansierte 1872
mill. kr. eller 62% av totalen. Midlene fra næringslivet utgjorde 982 mill. kr. eller
33%. Fra 1977 økte midlene fra offentlige kilder med 13% og midlene fra nærings-
livet med 7%.

Av de offentlige midlene utgjorde midlene finansiert via de fire forskningsrådene
453 mill. kr., som utgjør 15% av de totale FoU-utgiftene. Av disse utgjorde midlene
finansiert via NTNF 313 mill. kr. eller 10% av de totale FoU-utgiftene.

For 1978 ble det beregnet at det i alt ble utført 14 140 FoU-årsverk i Norge,
hvorav 6490 eller 46% ble utført av universitets- og høgskoleutdannet personale,
samme andel som i 1977. Fra 1977 er dette en økning på 2% for begge årsverktyper.
FoU-årsverk etter sektor for utførelse i 1978 og 1977 er vist på figuren på neste side.

Ytterligere opplysninger om FoU i Norge i 19 78 er gitt i informasjonsbladet "Forsk-
ning og utviklingsarbeid. Utgifter og personale 1978" (ISBN 82-990472-7-7), som
kan fås ved henvendelse til forskningsrådene.
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FoU-årsverk ettefsektor for utførelse 1977 og 1978

1000 årsverk

— — — — Næringslivets laboratorier

1977

Foretaks-
sektor

Privat.ikke-
forr.m.sektor

Offentlig
sektor

Univ.- og
høgsk.sektor

FoU-virksomhet i industri, bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 1978.

Den nyeste undersøkelsen gjelder 1978 og er den 17. i rekken av NTNFs årlige
undersøkelser. Spørreskjemaer ble sendt til ved 1100 konsern/foretak med mer enn
50 ansatte (inkl. noen foretak med færre ansatte i særlig FoU-intensive grupper).
Nedenfor gjengis noen av hovedresultatene.

245 konsern/foretak svarte at de hadde FoU-utgifter rettet mot industriproduk-
sjon i 1978. Deres totale utgifter til FoU i Norge var 983 mill. kr., en økning på 75
mill. kr. eller 8% fra 1977 målt i løpende priser. De interne driftsutgifter økte med
105 mill. kr. eller 14% til 840 mill. kr., mens de eksterne FoU-utgiftene (dvs. opp-
drag til forskningsinstitutter, konsulentfirmaer etc.) økte med 6 mill. kr. eller 8% til
76 mill. kr. Investeringene til FoU var eksepsjonelt høye i 1977, og gikk ned fra 102
mill. kr. til 67 mill. kr. i 1978.

Som vist på figuren på neste side hadde de 6 konsern/foretak med flere enn 5000
ansatte tilsammen 23% av de totale FoÜ-utgifter, mens de 122 enheter med under
200 ansatte hadde 8% av de totale FoU-utgifter.
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5 000 og flere ansatte
6 konsern/foretak
228 mill. kr.

2 000 - 4 999 ansatte
10 konsern/foretak
300 mill. kr.

0 - 199 ansatte
122 konsern/foretak
83 mill. kr.

200 - 499 ansatte
52 konsern/foretak
140 mill. kr.

500 - 999 ansatte
37 konsern/foretak
127 mill. kr.

1 000 - 1 999 ansatte
18 konsern/foretak
105 mill. kr.

Figuren nedenfor viser de gjennomsnittlige FoU-utgifter etter foretakenes størr-
else. Enheter med under 200 ansatte brukte i gjennomsnitt 0.7 mill. kr. til FoU,
mens tallet for enheter med flere enn 5000 ansatte var 38 mill. kr. De største FoU-
utgifter pr. konsern/foretak hadde gruppen med 3000-4999 ansatte der gjennomsnit-
tet var 51 mill. kr.

Ansatte

Antall
konsern/
foretak Gjennomsnittlige FoU-utgifter pr. konsern/foretak i mill.kr.

0-49

50-99

100-199

200-499

500-999

1000-1999

2000 - 2999

3000-4999

5000 og flere

60 40 20 10
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De fire gruppene spesifisert nedenfor hadde tilsammen 79% av industriens FoU-
utgifter. Gruppen "Elektriske apparater og materiell" alene hadde 34%.

Totale FoU-utgifter i industrien fordelt pS de største gruppene. 1978.

Totale Foll-utgifter i % av

bruttoprod. bearb.
Mill.kr % verdi verdi

Elektriske apparater og materiell
Maskiner
Kjemiske råvarer, kjemisk-tekniske produkter
Metaller

Sum

Øvrige industriprodukter

Industri totalt

335.1
196.4
134.1
109.3

774.9

208.3

983.2

34
20
14
11

79

21

100

5.8
1.8
1.8
1.0

2.2

0.2

0.8

12.3
5.2
6.1
3.3

6.4

0.8

2.7

Av industriens totale FoU-utgifter ble 88% finansiert av egne midler inklusive lån
(også lån fra Utviklingsfondet), 8% av offentlige midler og 4% av utlandet og andre
midler tilsammen. Av de offentlige midler på 75 mill. kr. ble 85% brukt innenfor
gruppene maskiner og elektriske apparater og materiell.

Den geografiske fordelingen av de interne FoU-utgif«.£ne viser at 28% ble brukt i
Oslo, 45% på Østlandet for øvrig, 21% på Sør- og Vestlandet, 4% i Trøndelag og 2% i
Nord-Norge. Sammenliknet med 1977 er andelen til Oslo høyere og andelen til
Østlandet for øvrig og Sør- og Vestlandet lavere. Dette skyldes bl.a. en nedgang i
investeringene til FoU på Østlandet og på Vestlandet.

Totalt deltok 5840 personer i FoU-virksomheten i industrien. Av disse var 1380
sivilingeniører. Ikke alle arbeider full tid med FoU, og undersøkelsen viste at det ble
utført 4164 FoU-årsverk. Av disse ble 1034 utført av sivilingeniører og 2079 av
ingeniører og teknikere. Gjennomsnittlige driftsutgifter pr. FoU-årsverk i industrien
var kr. 200 000, mens tallet var kr. 690 000 for FoU-årsverk utført av universitets-
og høgskoleutdannet personale.

Siden 1970 har de totaje FoU-utgiftene økt fra 300 mill. kr. til 980 mill. kr. i
1978, en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 16% målt i løpende priser. I den samme
perioden har FoU-årsverkene økt fra 3030 til 4160, en gjennomsnittlig vekstrate på
4%. For 1978-80 har foretakene anslått en årlig vekstrate på 5% for FoU-årsverk.

Gruppen "Utvinning av råolje og naturgass" ble undersøkt for første gang for
1977. For 1978 var svarprosenten lav, og tallene er delvis estimert på grunnlag av
svar fra de største enheter. De totale FoU-utgiftene er anslått til 63 mill. kr., en
økning på ca. 70% fra 1977. Hele 87% av FoU-utgiftene var oppdrag til FoU utenfor
foretaket.
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For bergverksdrift ekskl. utvinning av råolje og naturgass ble det registrert 5.5 mill.
kr. til FoU i Norge, en økning på 15% fra 1977. 41% var driftsutgifter internt ved
foretakene, mens 55% var eksterne FoU-utgifter. Investeringene utgjorde 0.2 mill.kr.
eller 4%. Offentlige midler finansierte 31% av FoU-utgiftene, mens resten ble finansiert
av egne midler inklusive lån.

FoU-utgiftene registrert innenfor bygge- og anleggsvirksomheten utgjorde 13.1
mill. kr. i 1978. 63% var driftsutgifter internt ved foretakene, mens 22% var eksterne
FoU-utgifter. Investeringene var relativt store i 1978, og utgjorde 2 mill. kr. eller
15%. Nesten alle FoU-utgiftene ble finansiert av egne midler.
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VERKSTEDSINDUSTRIENS
FORSKNINGSKOMITE (VF)

FORMAL

VF er et rådgivende organ for Mekanis-
ke Verksteders Landsforening (M.V.L.)
og Norges Teknisk-Naturvitenskape-
lige Forskningsråd (NTNF). Innenfor
NTNFs generelle målsetting har komi-
teen til oppgave å fremme den verksted-
tekniske forskning og å sørge for at
forskningsresultatene blir nyttiggjort i
verkstedsindustrien.

MEDLEMMER

Direktør John Einerkjær, formann
Formann Jan Bålstad
Forbundsstyremedlem Per Femtehjell
Direktør Harald Bjørn Hansen
Nestformann Henry Hoff
Adm.direktør Markus Holden
Utviklingssjef Johs. Jamne*
Overingeniør Ivar Oftebro
Direktør Finn Ravnaas*
Overingeniør Einar Svela
Disponent Alv Tengs-Pedersen*
Professor Age Waløen*
Forskningssjef Bjørn Ørjansen

* Fra 1. april 1979

Sekretær:

Avdelingsdirektør Lars H. Prytz

ADRESSE

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

VF består av to medlemmer fra forskningsinsti-
tuttene, tre fra Norsk Jern- og Metallarbeiderfor-
bund og åtte fra Mekaniske Verksteders Lands-
forening.

VFs aktivitetsområde kan som tidligere deles
inn i 3 sektorer:
— produktrettet FoU, som omfatter produkttek-

nologi og styring av produktutvikling og kon-
struksjon.

— produksjonsrettet FoU, som omfatter prosess-
teknologi, integrert tilvirkning og produksjons-
styring.

— tverrgående aktiviteter, som strategisk bedrifts-
styring, kvalitetsstyring, energiøkonomisering,
miljø- og ressursproblemer samt informasjons-
tiltak.

Innen disse sektorer har komiteen i løpet av
året hatt igang 86 prosjekter. Av disse har 30 fått
bevilgning første gang, mens 27 var planlagt av-
sluttet i 1979. Tabellen på neste side viser hvor-
dan innsatsen ble fordelt på delområdene. Et alt
for stort antall nødvendige og støtteverdige pro-
sjekter ble avslått.

Det fremgår av tabellen at komiteen la vekt på
stor faglig bredde. Imidlertid har man gitt 5 ak-
tiviteter karakter av spissområder fordi behovene
for viten her er særlig sterke: Produktutvikling
for petroleumsindustrien, Buesveiseteknikk, Sty-
ring av konstruksjon og produksjon, Integrert til-
virkning og Støybekjempelse. Ialt 30 prosjekter
til vel 8.2 mill.kroner hører til under spissområd-
ene. Av de totale bevilgede midler for 1979 har
36.2% gått til produktrettet forskning, 52% til
produksjonsrettet og 11.8% til tverrgående virk-
somhet.

Komiteens virksomhet

En ny perspektivanalyse for verkstedsindustrien
ble utgitt 1. april.

I perioden har komiteen hatt 11 arbeidsgrup-
per i virksomhet. Arbeidsgruppene, som består
av representanter fra industribedrifter og forsk-
ningsinstitutter, har tatt del i prosjektoppfølg-
ingen og ved initiering av nye prosjekter. Ved si-
den av å styrke prosjektene, fører arbeidet i grup-
pene til en bedret kontakt mellom bedriftene og



Bevilgninger for 1979 (1000 kri

Område

a. Produktrettet Foll
Produktteknologi
Produktutvikling
Surna.

b. Produksjonsrettet Foil
Prosessteknologi og styring
Produksjonsstyring
Integrert tilvirkning
Sumb.

c. Tverrgående FoU
Kvalitetsstyring
Miljøspørsmål
Informasjonstiltak
Sum c.

Surna +6 +c

Energiøkonomisering

Bevilget ialt av NTNF

Bedriftenes egeninnsats

Institutt-
prosjekter

1 885
820

2 705

3 35S
1 150
1 510
6 015

330
800
350

1 480

10 200

300

10 500

6 422

Industri
prosjekter

3 233
550

3 783

800
1 050

465
2 315

250

200
450

6 548

960

7 508

9 804

Sum

5118
1 370
6 488

4 155
2 200
1975
8 330

580
800
550

1 930

16 748

1 260

18 008

16 226

forskningsinstituttene, og motiverer flere bedrif-
ter til å drive aktiv forskning.

Gruppene har videre gjennomgått prosjektre-
sultatene og besluttet hvilke spredningsformer
som er egnet for de oppnådde resultater. Dette
har bidratt til å sikre at informasjonsarbeid og
spredning har skjedd på en måte som industrien
kan ha nytte av. Nedenfor er kort omtalt enkelte
prosjekter som ble avsluttet i løpet av året.

Varmpressing av aluminium

Utvikling av nye aluminium-legeringer og stadig
bedre kjennskap til de prosessvariable som på-
virker den endelige produktkvalitet vil føre til at
aluminium varmpressegods får utvidede anvendel-
sesmuligheter, også der det stilles meget høye
krav til bl.a. utmattingsfasthet, styrke og korro-
sjonsmotstand.

I dette prosjektet er det utviklet, anskaffet og
tilpasset egnet måle- og overvåkingsutstyr for
fastlegging av optimale prosessparametre ved
varmpressing av aluminium. Problemer i tilknyt-
ning til verktøyutforming og verktøyoppvarming,

samt muligheter for økt materialutnyttelse og re-
duksjon i antall formingstrinn er likeledes behand-
let. Prosjektet har gitt til dels betydelige redu-
serte vrakkostnader.

Prosjektet ble gjennomført på A/S Raufoss
Ammunisjonsfabrikker i samarbeid med SINTEF.
Årdal og Sunndal Verk støttet prosjektet ved å
fremstille pressbolt i legeringer med optimal
sammensetning og varmebehandling for varm-
pressing. En samordnet forskningsinnsats ble an-
sett som viktig for å tilegne seg den nødvendige
kunnskap og komme frem til spesielt gunstige
kombinasjoner mellom legering og prosesspara-
metre.

Korrosjonsmaterialer for gassturbiner

Prosjektet er gjennomført ved SI med støtte fra
A/S Kongsberg Våpenfabrikk og Nordisk Indu-
strifond. Arbeidet har inngått som en del i Nord-
forsk-prosjektet "Høytemperaturkorrosjon i
f orbrenningsgasser''.

Vitale deler i gassturbiner er utsatt for særde-
les store påkjenninger i form av mekaniske og
termiske spenninger, korrosive gasser og høytem-
peratur. Turbinens yteevne og virkningsgrad øk-
er som funksjon av trykkforhold og innløpstem-
peratur. Ved å utvikle materialer som tåler høy-
ere mekaniske og termiske påkjenninger, samt
hardere korrosjonsangrep fra forbrenningsgas-
sene, kan driftstemperaturen i turbinen heves.

Innsatsen i prosjektet har konsentrert seg om
studier av korrosjonsforløpet til Ni-, Co- og Fe-

Radiell tannkopling (Hirth type) på rotoren til A/S
Kongsberg Våpenfabrikks gassturbin, KG 2.
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legeringer under belastning i forbrenningsgasser
for å forstå korrosjonsmekanismen hos mekanisk-
og varmebelastede deler i gassturbinen. Kriterier
for valg og utvikling av legeringer er foreslått og
forslag til forandringer av legeringer og deler som
ikke oppfyller strenge temperaturbestandighets-
krav er satt frem.

Prosjektets resultater bidrar til økt kompetan-
se for norske forskere på områder hvor kravene
til sige- og korrosjonsbestandighet er økende. De
frembrakte materialkunnskapene ved studiet av
legeringer til gassturbiner vil også kunne benyt-
tes direkte til andre høytemperaturanvendelser
som dieselmotorer, fluidized bed, kjeleanleggosv.

Fullskalamålinger på Forties-feltet

Prosjektet ble gjennomført som et samarbeids-
prosjekt mellom Det norske Veritas og 8 uten-
landske selskaper og organisasjoner. De største
bidragsytere har vært UK Department of Energy,
Centre National pour l'Exploration des Oceans
og BP Trading Ltd.

Formålet med prosjektet var å undersøke
nøyaktigheten av de teoretiske prediksjonene an-

gående miljøkrefter på og spenninger i en fag-
verkskonstruksjon av stål med hensyn på forbed-
ring av eksisterende beregningsprosedyrer.

På Forties-feltet øst for Skottland ble en av de
fire stålplattformene av jacket-typen instrumen-
tert slik at man kunne registrere en rekke para-
metre som beskrev bl.a. bølgedata, bølgebelast-
ninger, bevegelser og akselerasjoner av plattfor-
men, spenninger i rørforbindelser, vindhastighet
og hydrodynamiske krefter.

Prosjektets resultater har stor verdi med hensyn
til verifisering eventuelt forbedring av eksiste-
rende beregningsprosedyrer fra fagverkskonstruk-
sjoner av stål, noe som igjen vil bidra til å øke
sikkerheten for personell som arbeider offshore
og minske faren for feil som kan ha miljømessige
konsekvenser.

Undervannssveising

Å kunne sveise under vann med godt kvalitets-
messig resultat er en åpenbar fordel, men også en
nødvendighet sett i relasjon til Nordsjø-virksom-
heten. Av denne grunn ble prosjektet "Under-
vannssveising" startet som et samarbeidsprosjekt
mellom SINTEF og Det norske Veritas. Aker-3x,
Norgas A/S, Norsk Hydro A/S, Seaway Diving
A/S og Statoil A/S deltok også i prosjektet og
støttet dette økonomisk.

Prosjektet tok opprinnelig sikte på å utvikle
en våtsveisemetode for bruk ned til store dyp.
Trykkets virkning på buestabilitet, materialtran-
sport og metallurgiske reaksjoner ble således
undersøkt ved tørr sveising i simulator. Forskjel-
lige former for lokal beskyttelse av lysbuen ble
også forsøkt uten fullt ut tilfredsstillende resul-
tat.

I de senere faser av prosjektet ble formålet be-
grenset til sveising på grunt vann uten annen be-
skyttelse enn generert av prosessen selv. Avkjøl-
ingshastigheten ved sveising direkte i vann ble
målt, og man vurderte virkningen av for-og etter-
varming. Både handelsførte og eksperimentelle
elektroder og rørtråder ble undersøkt vedrørende
operative egenskaper og sveisens kvalitet.

Stålplattform på Forties-feltet i Nordsjøen.
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KOMITE FOR
TEKNISK FYSIKK OG ELEKTRONIKK

FORMAL

Komite for .teknisk fysikk og elektro-
nikk er et rådgivende organ for NTNF.
Innen NTNFs generelle målsetting har
komiteen som oppgave å fremme kon-
krete forsknings- og utviklingsprosjek-
ter som tar sikte på å øke effektiviteten
innen næringslivet eller skape grunnlag
for ny produksjon. Komiteen skal
videre bistå NTNF med faglige vurder-
inger ved rådets årlige budsjettarbeid
og ved utforming av langtidsplan.

MEDLEMMER

Overingeniør Ove Aanensen, formann
Utviklingssjef Olav Berdal*
Sjefingeniør Magnar Graffer
Dosent Kjell A. Ingebrigtsen
Forsker Tore Lund-Hanssen
Produksjonstekn.sjef Per Chr. Malmin
Tekn. direktør Tore Planke
Adm.direktør Kjell Roderburg

Fra 1.1.1980:
* Utviklingssjef Arnulv Borud

Sekretær:

Professor Reidar Kuvå», Ph.D.

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

Innføring av ny teknologi i produkter og proses-
ser vil i stadig økende grad bli knyttet til nye
landevinninger innen elektronikk. Dette gir
elektronikkindustrien en betydningsfull plass i
den norske industristruktur selv om bransjen
størrelsesmessig er realtivt liten. Elektronikkpro-
duktene vil få en sterk innvirkning på samfunn
og næringsliv. En effektiv utnyttelse av elektro-
nikkens muligheter vil samtidig gi betydelige
vekstmuligheter. Bransjen er forskningsintensiv
og dens produkter har kort levetid.

NTNFs engasjement har i stor grad vært rettet
mot å høyne kompetansenivået for å gi det nød-
vendige faglige grunnlag til å møte de utfordrin-
ger som ligger på dette felt. Det legges samtidig
stor vekt på teknologioverføring for å sikre indu-
striell utnyttelse av forskningsresultater. Utvik-
lingen av mikroprosessoren gir et godt eksempel
på de muligheter som tilbys av elektronikken.
Ved å benytte denne komponenten, kan kompli-
serte kretsfunksjoner oppfylles ved programvare-
utvikling. Dette gir et interessant alternativ til
tradisjonelle løsningsmetoder og finner stadig
nye anvendelser i produkter og prosesser.

Komiteen har bidratt til utformingen av et
spesielt handlingsprogram for å sikre en effektiv
utnyttelse av mikroelektronikk. Den raske ut-
viklingen på dette feltet fører til nye produkt-
muligheter og anvendelser som vil ha konsekven-
ser for en rekke industrigrener. Feltet har derfor
en meget høy prioritet i elektronikkforskningen.
Den etablerte prosessteknologi for integrert
injeksjonslogikk er blitt utnyttet til å utvikle
kundespesifiserte kretser for industrielle anvend-
elser. Arbeidet på konstruksjonssiden er intensi-
vert slik at kretser med kompleksitet opp til
1000 portekvivalenter nå kan konstrueres. Er-
faring er også vunnet i å benytte utenlandske
fabrikasjonshus til å fremstille C-MOS-kretser.
Erfaringene viser at kombinasjon av intern kon-
struksjonskonipetanse og ekstern kretsfabrika-
sjon gir et realistisk alternativ for å fremstille
kundespesifiserte integrerte kretser.

Utvikling av nye sensorer er av sterk interesse
for å oppnå mer nøyaktige og robuste måleme-
toder. Det er i 1979 utviklet målekretser som
kan detektere tidsdifferanser ned mot 10 ps basert
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på elektroakustiske sensorer. Videre er det frem-
stilt sensorer som kan detektere og generere akus-
tiske signaler opp til 1 MHz i gasser. I kombina-
sjon med tidsmålekretsene, har dette muliggjort
bestemmelse måling av gasshastigheter ned til ca.
1/20 mm pr, sekund. Aktuelle anvendelser innen
oseanografi, meteorologi, medisin og industri er
under bearbeiding. Et eksempel er gitt i figuren,
som viser den treaksede strømmåleren LJCM-2.

De økende krav til overvåkning av omgivelser
skaper behov for bruk av sensorer i miljøkontroll.
Et system basert på ioneselektive sensorer er ut-

3-akset ultralyd strømmåler integrert i et programmer-
bart oceanografisk datainnsamlingssystem.

viklet og er nå klart for utprøving. Dette utstyret
skal inngå i en målestasjon for vannparametre.
Fremstillingsteknologi for forbedrete ioneselek-
tive elektroder er under utvikling i et parallelt
prosjekt. Dette kan i tillegg gi grunnlag for instru-
mentproduksjon.

Arbeidet innenfor fotoakustisk måleteknikk
er videreført. I 1979 er det lagt spesiell vekt på
å identifisere mulige anvendelsesmuligheter innen
f.eks. prosesskontroll, metallurgi og kjemi. Dette
arbeidet har bekreftet den høye følsomheten for
'denne måleteknikken. Utviklingen av elektro-
optiske sensorer basert på optiske fibre er nå på
det nærmeste klar for overforing til industriell
produksjon. Dette gjelder en hjerte-katetersensor
som her vært til klinisk utprøving og sensorer for
temperatur- og trykkmålinger.

Bestrebelsene mot å sikre en hoyere konkur-
ranseevne for industrien har bl.a. fort til en hov
prioritering for området produksjonsteknikk.
Innsatsen er i hovedsak knyttet til et større sam-
arbeidsprosjekt — EPOKE — med deltakelse fra
sentrale elektronikkbedrifter og institutter. Pro-
sjektet drives i industriell regi med siktemål å
oppnå betydelige effektiviseringsgevinster i pro-
duksjon og konstruksjon av elektroniske kretser.
Dette skal gjennomfores ved å utvikle et integrert
system for datamaskinassistert konstruksjon og
produksjon. Utviklingen av delmoduler er nå
kommet så langt at forhandlinger med en indu-
striell partner for markedsføring av produktene
er påbegynt.

Økende krav til systempålitelighet gjør feil-
tolerante konstruksjonsprinsipper stadig mer
aktuelle. En rekke artikler og foredrag er utarbei-
det. I samarbeid med industrirepresentanter er
det innledet en spesifikasjonsfase for et feiltole-
rant mikroprosessorsystem.

Fremtidige telekommunikasjonsbehov vil i
økende grad bli tilfredsstilt ved å anvende elektro-
optikk. Hovedinnsatsen har vært rettet mot å
utvikle fabrikasjonsmetoder for optiske fibre og
kabler. Arbeidet med fiberfremstillingen har det
siste året hatt karakter av pilotproduksjon og det
er innsamlet detaljerte data om reproduserbarhet
i fremstillingsprosessen. Fibrenes dempning kon-
trolleres nå innenfor noen få tiendedels dB pr.



kilometer. En optisk fiberkabelkonstruksjon for
inntil 6 fibre er utviklet. Gjennomsnittlig demp-
ing på 3,6 dB pr. kilometer er målt over tempera-
turområdet fra +25 til +50 °C både før og etter
kabling.

Teleteknikk er et viktig arbeidsfelt for norsk
elektronisk industri. På dette område bearbeides
et større prosjekt for mikrobølge kretsutvikling.
Innledende studier av egenskaper til Gunn- og
FET-oscillatorer er gjennomført. Mulighetene
for et norsk engasjement innen GaAs integrerte
kretser er kartlagt gjennom en anvendelsesorien-
tert studie. Måleprosedyrer er utarbeidet for be-
stemmelse av støyparametre, stabilitet og for-
sterkning av mikrobølgetransistorer. Et måle-
oppsett er under utvikling for å kunne måle
storsignalimpedans for aktive komponenter.

En digital signalbehandlingsenhet for bruk til
adaptiv kansellering av støy er bygget. Andre
funksjoner som korrelasjon, automatisk stråle-
forming og automatisk utjevning kan oppnås ved
omprogrammering. Det arbeides også med byg-
ging av en "chrip-Z" transform i overflatebølge-
teknologi. Analyseverktøy er etablert og et ut-
legg med gunstig tid/båndbreddeprodukt er pro-
dusert og testet. Det er etablert et system for
simulering av tale. God taleforståelighet er opp-
nådd ved 2,4 kbit pr. sekund. Dette prosjektet
føres frem i samarbeid med Televerket.

Forbedret ytelse av effektforsterkere er opp-
nådd ved å benytte spesielle teknikker for reduk-
sjon av intermodulasjon. Forsøk med korrigering
på mellomfrekvens har vist at uteffekten kan
økes 3 dB uten øking av intermodulasjonspro-
duktene. Denne type korreksjonsnettverk er nå i
produksjon.

Innen akustikk er en stabilitetsmargindetektor
under bearbeidelse. Prinsippet er basert på
korrelasjonsteknikk og vil bli utnyttet til å oppnå
automatisk innstilling av optimal forsterkning i
akustiske systemer. En prototyp av detektoren
er bygget og er nå under utprøving. Patentsøknad
er innlevert.

Medisinsk-tekniske problemstillinger blir be-
arbeidet på feltet sosiale tjenester. Et ultralyd-
instrument for blodstrømmålinger er under
videreutvikling i industriell regi. Informasjon

om flow-profil oppnås ved spektralanalyse. Dette
vil gi informasjon av betydelig diagnostisk nytte.
Ved utgangen av 1979 er det produsert i alt 25
instrumenter, hvorav 15 er i klinisk bruk.

Den første prototype av et talegjenkjennings-
system er ferdigutviklet. Det gjenstår å foreta en
fullstendig uttesting og eventuelle småjusteringer
før systemet kan settes i produksjon. Arbeidet
med å utvikle tekniske hjelpemidler for beveg-
elseshemmede er videreført i 1979. Erfaring
vunnet i utvikling av en rullestol er utnyttet til
å konstruere en pleiepasientseng.

Innen feltet læremidler er det utviklet en
mikroprosessortrener. Gode erfaringer er høstet
med denne treneren, bl.a. ved et kurs for lærere
i den videregående skolen. I arbeidet med lære-
midler for fjernundervisning er det jjennomfort
forsøk med undervisning via høyttalende telefon
og en vurdering av egnet undervisningsstoff for
innlegging i teledata.

Hovedaktiviteten innen havsteknologi er gått
til å utvikle et operativt bøyesystem. Prosjektet
har som mål å utvikle sensorer og databøyer for
innsamling av meteorologiske og oseanografiske
data. En bøye har i tiden mars-august vært for-
ankret i Nordsjøen og gitt god regularitet for
dataoverføring. En annen bøye har vært anvendt
i et britisk-norsk prosjekt i COST-43-regi for
sammenligning av to systemer for radiotransmi-
sjon. Den norske bøyen har virket etter forvent-
ning, mens den engelse bøyen viste seg å ha tek-
niske problemer. Et program for deteksjon og
korreksjon av radiotransmitterte data er under
forberedelse.

NTNF-bevilgninger i 1979 (i 1000 kr)

LTP-felt

Mikroelektronikk og
komponemteknologi
Produksjonsteknikk
Teleteknikk
Sosiale tjenester
Læremidler
Havsteknologi

Institutt-
prosjekter

5 920
700

1 600
825
270

1 450

Industri-
prosjekter

1 900
1 850

705
200
80

400

Sum

7 820
2 550
2 305
1 025

350
1 850

10 765 5 135 15 900



KJEMISK KOMITE

FORMÅL

Kjemisk komite er et rådgivende organ
for NTNF innen den kjemiske sektor.
Komiteen skal, i samarbeid med indu-
stri, forskningsinstitusjoner og offent-
lige organer, identifisere de viktigste
forskningsoppgaver og utarbeide planer
for den NTNF-stottede aktivitet. Komi-
teen skal bidra til at de samlede forsk-
ningsressurser utvikles i samsvar med
behovene, samt koordinere og foreta
en hensiktsmessig fordeling av opp-
gavene. Som et ledd i dette arbeid
vurderer og prioriterer komiteen søk-
nader om støtte til prosjekter ved den
årlige budsjettbehandling.

MEDLEMMER

Produksjonssjef Per Rangnes, formann
Professor Olav Erga
Teknisk sjef Ørnulf D. Johnsen
Utviklingssjef Finn R. Kulås
Forskningsleder Reidar Lie
Konsulent Øyvind Ryste*
Professor Lars Skattebøl

Fra 1.1.1980:
* Sekretær Roar Wilhelmsen

Sekretær:

Cand.real. Terje Jørgensen

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

Den kjemiske industri som er landets tredje stør-
ste industrigren både med hensyn på produksjons-
verdi og antall sysselsatte, omfatter en rekke
bransjer med et høyst varierende produktspek-
ter. Kjemisk komite har valgt å konsentrere sin
aktivitet om et begrenset antall bransjer hvor det
forventes at en offentlig støttet forskning vil
kunne stimulere utviklingen. Størst vekt er lagt
på forskning rettet mot utnyttelse og viderefor-
edling av olje og naturgass til petrokjemiske ba-
sisprodukter og til produkter med høy fored-
lingsgrad. Spesiell vekt er lagt på materialteknisk
forskning og utvikling av plastkompositter til
konstruksjonsformål.

NTNF-bevilgninger i 1979 (1 000 kr.)

LTP-felt

Petrokjemisk industri
Polymerindustri
Keramisk industri
Kjemiteknikk
Kjemisk analyse

Institutt-
prosjekter

2 835
2 280

200
635
675

industri
prosjekter

_

1 520
800
305

-

Sum

2 835
3 800
1 000

940
675

Sum 6 625 2 625 9 250

Petrokjemisk industri

I 1979 ble Norges første integrerte petrokjemiske
anlegg basert på råstoffer fra Nordsjøen fullført.
Utbyggingen har i stor utstrekning blitt basert på
importerte kunnskaper, noe som også vil være
tilfelle ved en eventuell videre utbygging av den
petrokjemiske industri. Det er derfor av stor be-
tydning at det innen industri, forskningsinstitu-
sjoner og undervisning bygges opp økt kunnskap
om petrokjemiske prosesser og produkter og at
den oppbygde kompetanse utnyttes til forbedring
og videreutvikling av prosesser og til rekruttering
av kvalifisert personale.

De NTNF-støttede prosjektene omfatter om-
råder som er sentrale for den petrokjemiske indu-
stri. Aktiviteten er dels kompetanseoppbyggende
og dels konkret målrettet innen områder som
prosessutvikling, optimalisering og foredling av
råstoffene.

De fleste prosjektene har tilknytning til kata-
lyse og katalysatorforskning. Aktiviteten omfat-



ter både generelle katalytiske problemstillinger
og problemstillinger knyttet til drift av raffine-
rier og petrokjemiske prosessanlegg. I forbindelse
med foredling av naturgass arbeides det med
katalytiske systemer for fremstilling og videre-
foredling av metanol.

Polymerindustri

Feltet polymerindustri omfatter produksjon av
plast, lim, maling og lakk samt den plastbearbei-
dende industri. Bransjen er det største innen den
kjemiske industri og er den viktigste avtager og
videreforedler av produkter fra den petrokjemiske
industri. Det er store variasjoner i produkter, an-
vendelse og teknologisk nivå og aktiviteten dek-
ker både dagsaktuelle industrielle problemstillin-
ger og fremtidsrettet forskning. Forskningsopp-
gavene dekker områder som polymerisering,
plastbearbeiding, materialutvikling og material-
karakterisering. 40% av støtten går til prosjekter
i industriell regi.

Materialutvikling og materialteknisk forskning
er det området innen polymerindustrien som idag
betraktes som mest fremtidsrettet og omfattes
med størst oppmerksomhet. Den NTNF-støttede
aktiviteten er rettet mot utvidet anvendelse av
plast til spesielle formål, i første rekke konstruk-
sjoner. Arbeidet omfatter kompositter av herde-
plast og termoplast samt plastblandinger og tar
for seg problemstillinger knyttet til overflate-
egenskaper, adhesjon, fibre, fyllstoffer og bear-
beiding. Området er gitt høy prioritet og det for-
ventes en ytterligere utvidelse av aktiviteten.

Innen området polymerisering er det arbeidet
med prosessforbedringer og utvikling avhøypole-
mere dispersjoner. Aktiviteten innen material-
karakterisering har omfattet fasthet av polyole-
finrørledninger og bestemmelse av mikrostruktur.

Innen plastbearbeiding har arbeidet omfattet
undersøkelser av kvalitet og egenskaper hos plast-
folier, og styring av prosessen for ekstrudering
av PVC samt undersøkelser av spesielle proble-
mer i forbindelse med sprøytestøping. Det er også
gitt støtte til utvikling av en matematisk modell
for beregning av formaldehydavspalting fra spon-
plater.

Keramisk industri
Feltet keramisk industri omfatter den keramiske
industri samt den industri som produserer og be-
arbeider ildfaste materialer. Den NTNF-støttede
aktiviteten har omfattet områder som materialer
og materialegenskaper, ildfaste materialer og ke-
rammer og porselen. 80% av midlene har gått til
prosjekter i industriell regi.

Innen området ildfaste materialer har forsk-
ningen hatt direkte tilknytning til utnyttelse og
videreforedling av naturressurser som olivin og
dolomitt. Området materialer og materiaiutvik-
ling har omfattet forskning med tilknytning til
keramisk elektrodemateriale, utvikling av kera-
miske slipesteiner samt undersøkelser av struk-
tur hos høyspenningsisolatorer. Innen området
keramer og porselen er det arbeidet med utvik-
ling av mer slitesterk glasur.

Kjemiteknikk

Feltet kjemiteknikk har omfattet aktivitet innen
områder som pulver og støv, bestemmelse av
termodynamiske data og forsøksplanlegging. En
stor del av aktiviteten har tilknytning til pulvere
og støv, både gjennom grunnleggende kompetan-
seoppbygging og gjennom prosjekter i industriell
regi. Arbeidet har omfattet generelle studier av
pulvermekanikk og støveksplosivitet og klart mål-
rettede industrielle forskningsoppgaver innen
pneumatisk transport av pulvere og legemiddel-
produksjon. Aktiviteten innen feltet har videre
omfattet utvikling av programsystemer og data-
maskinassistert forsøksplanlegging samt rensing
av gruvevann.

Kjemisk analyse

Aktiviteten innen feltet kjemisk analyse har om-
fattet uorganisk analyse, organisk analyse og
kjemometri. Innen uorganisk analyse har forsk-
ningen vært rettet mot sporelementer i organisk
materiale samt utvikling av selektive elektrokje-
miske kombinasjonselektroder. Arbeidet innen
organisk analyse har omfattet kompetanseopp-
bygging innen analyse av organiske forbindelser
ved hjelp av kombinert massespektrometri/gass-
kromatografi.



KOMITE FOR NÆRINGSMIDDELFORSK-
NING OG TEKNISK BIOKJEMI

FORMAL

Komiteen er et rådgivende organ for
NTNF innen naeringsmiddelforskning
og teknisk biokjemi. Den skal i samar-
beid med industrien, forskningsinsti-
tutter og offentlige organer, identifisere
de viktigste forskningsoppgaver og ut-
arbeide langtidsplaner for den NTNF-
støttede aktivitet. Komiteen skal videre
bidra til at forskningsressursene utvik-
les i samsvar med behovene og arbeide
for en god koordinering og hensikts-
messig fordeling både av vurderings-
ansvaret mellom forskningsrådene og
arbeidsoppgavene mellom forsknings-
stedene. Som et ledd i dette arbeid
vurderer og prioriterer komiteen søk-
nader om NTNF-støtte til prosjekter
ved den årlige budsjettfordeling.

MEDLEMMER

Sivilingeniør Olav Aasmundrud,
fcrmann
Cand.real. Sigurd Gulbrandsen
Forbundsformann Einar Hysvær
Forskningssjef Torfinn Høyland
Dosent Viggo Mohr
Professor Kaare Norum
Teknisk direktør Tor Øvergaard*

Fra. 1.1.1980:
* Overinpeniør Bjørn Warloe

Sekretær:

Sivilingeniør John Haug

ADRESSE:

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

Komiteen har initiert og støttet forskning på
næringsmiddelområdet og innen teknisk biokje-
mi i henhold til følgende hovedmålsetninger:

— styrke industriens økonomiske grunnlag og
bedre arbeidsmiljøet

— fremme produksjon av hensiktsmessige og er-
næringsmessig forsvarlige næringsmidler

— fremme utvikling og nyskapninger innen far-
masøytisk industri

— bedre ressursutnyttelsen.

Aktiviteten har vært avpasset mot den be-
tydelige næringsmiddelforskning som foregår i
andre forskningsråds regi. Komiteen har gått inn
for en sterkere koordinering av innsatsen, og det
er etablert et Forskningsrådenes næringsmiddel-
utvalg som også tar sikte på en samordning med
den aktivitet som finansieres med lovbestemte
avgiftsmidler og bidrag fra offentlige fonds.

Komiteen har lagt vekt på å etablere og styrke
forskningsmiljøer på utvalgte områder innen tek-
nisk biokjemi. En stor del av denne aktivitet har
vært utformet i samarbeid med og rettet mot
brukerinteresser som også behandles i'NTNF av
andre komiteer. Etter avtale med disse komiteer
blir den langsiktige forskning det her dreier seg
om vurdert og prioritert innen delområdet tek-
nisk biokjemi bl.a. på grunn av den faglige sam-
menheng det er med annen aktivitet innen del-
området.

Arets prosjektaktivitet

NTNF-bevilgninger i 1979 (1OOOkr)

LTP-felt

Næringsmiddelforskning
Farmasøytisk forskning
Teknisk biokjemi

Sum

Institutt Industri
prosjekter prosjekter

1 625
25
660

2 310

710
390
600

1 700

Sum

2 335
415

1 260

4010
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Næringsm iddelfo rsk n ing

Innsatsen har i stor grad vært konsentrert om er-
næringsmessig forsvarlige næringsmidler bl.a.
med sikte på å fremskaffe forskningsresultater
som kan gi bedre grunnlag for å vurdere nærings-
midlenes helsemessige egenskaper og sette indu-
strien i stand til å forbedre disse.

På fettområdet har komiteen støttet prosjek-
ter der flere universitetsinstitutter samarbeider i
regi av de Norske Spiscfettprodusenters Forsk-
ningsf oren ing, for å skaffe til veie okt kunnskap
om sammenhengen mellom fettkonsum, fettkva-
litet og helse. Det har spesielt vært arbeidet med
den biokjemiske omsetning av lange fettsyrer.
Det har ved dyreforsøk vært påvist skader i hjer-
temuskulaturen ved foring med rapsolje, og det
er av den grunn innført restriksjoner på bruk av
rapsolje i næringsmidler i flere land. Herdet ma-
rint fett har vært i søkelyset, da det også inne-
holder lange fettsyrer. Prosjektresultatene har
vist at disse virker forskjellig fra rapsolje bl.a.
ved at de i større grad oksyderes og forkortes i
leveren. Dette kan være av stor ernæringsmessig
betydning og dermed styrke norsk fettindustris
konkurranseevne.

Arbeidsmiljølovens forbud mot nattarbeid har
medført kvalitetsmessige problemer ved produk-
sjon av brød og en rekke kjemiske tilsetnings-
stoffer er tatt i bruk for å redusere produksjons-
tiden. Komiteen støtter et prosjekt ved Norsk
Cerealinstitutt med sikte på å komme frem til ny
teknologi der bruk av tilsetningsstoffer kan redu-
seres og brødets aroma og andre kvalitetsegen-
skaper forbedres. Som et ledd i dette arbeidet er
det satt i g^ng en undersøkelse for å kartlegge
driftsbetingelsene i bakerier av forskjellig stør-
relse og de problemer som kan oppstå ved in-
troduksjon av ny teknologi. Aktiviteten forøvrig
på cerealeaområdet er konsentrert om fiberkom-
ponenter eller andre kornbestanddeler som kan
danne komplekser som binder viktige sporele-
menter. Norsk Cerealinstitutts innsats er rettet
mot ernæringsmessige virkninger i brød, og det
samarbeides med Bryggeriindustriens Forsknings-
laboratorium, der samme problematikk inngår i
et prosjekt med sikte på bedre prosess-styring i

bryggeriindustrien. Det er oppnådd resultater
som kan gi bryggeriene bedre lønnsomhet ved at
skjerpede krav til råvarene kan muliggjøre en ve-
sentlig reduksjon i prosesstiden.

På emballasjeområdet har komiteen støttet et
prosjekt ved SI der det er innarbeidet en metode
for mutagenitetstesting på bakterier for å under-
søke om forbindelser som kan avgis fra plastem-
ballasje til næringsmidler, kan ha uheldige biolo-
giske langtidsvirkninger. Den kompetanse som er
bygget opp har funnet anvendelse også i arbeids-
miljøsammenheng, og aktiviteten vil bli videreført
gjennom et samarbeid med Statens institutt for
folkehelse støttet av flere komiteer.

Farmasøytisk forskning

Aktiviteten har omfattet risikopregede forpro-
sjekter i industriell regi der arbeidene som regel
utføres i samarbeid med forskningsmiljøer ved
universiteter eller sykehus. Resultatene har gitt
bedriftene beslutningsgrunnlag for videre bear-
beidelse med sikte på utvikling av diagnostika og
nye doseringsformer for legemidler.

Teknisk biokjemi

Aktiviteten har omfattet prosjekter med sikte på
teknisk utnyttelse eller kontroll av biologiske
prosesser. Komiteen har konsentrert sin støtte til
SINTEF om etablering av en gruppe i biokjemi-
teknikk med sikte på å bygge opp ekspertise som
norsk industri kan dra nytte av. Programmet har
startet med en undersøkelse av viktige prosess-
parametre ved produksjon av antibiotika. Det er
innledet et samarbeid med en norsk produsent
som bidrar aktivt med sine prosesskunnskaper.

Når det gjelder kontroll av biologiske proses-
ser har komiteen støttet et prosjekt i industriell
regi for å komme frem til bedre metoder til å be-
skytte skip mot begroing, basert på ny kunnskap
om begroingsorganismenes festemekanismer. Ar-
beidene utføres ved flere universitetsinstitutter
i samarbeid med bedriftens utprøvingslaborato-
rium. Det er videre satt i gang et forprosjekt for
å klarlegge i hvilket omfang mikroorganismer bi-
drar til korrosjonsskader i marint miljø.
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METALLURGISK KOMITE

FORMAL
Metallurgisk komite er et rådgivende
og initiativtagende organ for NTNF. .
Den skal foruten å vurdere søknader
om støtte til metallurgiske forsknings-
prosjekter også søke å klarlegge sann-
synlige utviklingsmuligheter for den
metallurgiske industri i Norge og iden-
tifisere de forskningsfelter og -prosjek-
ter som bør angripes. Komiteen skal
arbeide for å få etablert kontakter
mellom institusjoner, henholdsvis in-
dustrien og forskere, slik at den nasjo-

Adm.direktør Tor Grong
Overingeniør Hans Storegraven
Nestformann Arthur Svensson
Overingeniør Per Tenge
Dosent Jomar Thonstad
Overingeniør Knut C. Wasberg

Sekretær:

Sivilingeniør Egil Eike

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

GENERELT
Metallurgisk komite støtter og initierer forskning
som kan bidra til å styrke norsk metallurgisk in-
dustris konkurranseevne på kort og lang sikt. De
mål komiteen har satt for FoU- aktiviteten er
som følger:

- utvikle og optimalisere metallurgiske prosesser

- høyne foredlingsgrad og kvalitet på metal-
lurgiske produkter fra råmetallstadiet fram til
ferdige produkter

- redusere miljøbelastninger i og fra metal-
lurgisk industri

- fremme utviklingen av gode kompetanse- og
rekrutteringsmiljøer for industrien.

NTNFs prosjektbevilgninger innen komite-
området for 1979 fordeler seg på de enkelte
delområder som følger:

Bevilgning Antall Gj.snitt bev.
1000 kr prosjekter 1000 kr

naie iorsKnmgs- og utviKiingsKapasitet
kan få optimal utnyttelse.

MEDLEMMER

Viseadm.direktør Hans Sjøthun,
formann

Prosessteknologi
Materialteknologi
Miljø

SUM
Energiøkonomisering

3 965
6 300

830

11 095
2 075

16
22
5

43
6

250
290
170

260
350

TOTAL NTNF-STØTTE 13 170 49 270

For delområdet Materialteknologi ble det
foretatt en betydelig opptrapping av bevilgning-
ene sammenlignet med fjoråret. Dette var mulig
fordi myndighetene ved fremleggelsen av St.
meld. nr. 74 (1978-79) bevilget ekstraordi-
nære midler for styrking av materialteknisk
kompetanse.

Komiteen har som ifjor vært sterkt engasjert
i arbeidet med å behandle og vurdere FoU-
prosjekter innen Innovasjonsplanen. Blant de
anbefalte prosjekter har NTNF og Utviklings-
fondet (UF) i løpet av året funnet å kunne
prioritere støtte til ialt 7 bedrifter. Støtten
er gitt delvis som tilskudd (kr 3.865.000,-)
og delvis som lån (kr 560.000,-).

For å gi et bilde av den FoU-aktivitet som
støttes har komiteen valgt ut et typisk prosjekt
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for nærmere presentasjon. Prosjektet har vært
gjennomført i SINTEF/NTH-miljøet.

PROSJEKTGLIMT

TILSATS AV KOPPER I AlMgSi-LEGERINGER

Prosjektet ble startet i 1977 og har foruten
NTNF vært støttet av Mosjøen Aluminiumverk;
Norsk Hydro, Karmøy Fabrikker; A/S Raufoss
Ammunisjonsfabrikker og Årdal og Sunndal
Verk a.s.

Prosjektets mål har vært todelt, en industri-
rettet forskning med vekt på å forbedre AlMgSi-
legeringers mekaniske egenskaper og en styrking
av undervisningstilbudet ved NTH innen feltet
aluminiumlegeringers fysikalske metallurgi.

En formingsteknikk som er spesielt gunstig
for aluminium er ekstrudering av profiler. Til
dette anvendes i stor utstrekning AlMgSi-
legeringer.

Hovedelementene i disse legeringene er typisk
0.4-0.8% Mg og 0.3-1.2% Si. I Norge ble det i
1979 produsert nær 18.000 tonn ekstruderte
profiler av AIMgSi-legeringer.

AlMgSi-legeringer har god korrosjonsbestan-
dighet og kan overflatebehandles til å gi høy
glans. De er også utherdbare. Det vil si at en
kan ha materialet relativt bløtt under formings-
operasjonene, mens en kan herde produktet
til middels fasthet etterpå ved en passende
varmebehandling. Disse bruksegenskapene gjør
at legeringene er anvendbare til mange for-
mål. Svært mange av de aluminiumprofilene vi
er omgitt av til daglig, er framstilt av AlMgSi-
legeringer.

Andre utherdbare aluminiumlegeringer kan ha
høyere fasthet, f.eks. AIZnMg- og AlCu-leger-
inger. Men disse er ikke så lette å ekstrudere og
er i ubehandlet tilstand ikke så korrosjons-
bestandige som AlMgSi-legeringer. Til produkter
hvor en har høye krav til fasthet og korrosjons-
bestandighet, vil det derfor være av stor betyd-
ning å få maksimal fasthet av AlMgSi-legeringene.
Under den industrirettede forskningsaktiviteten
av dette prosjektet har en derfor studert hvordan
en kan optimalisere de mekaniske egenskapene

til AlMgSi-legeringer. Grovt skissert består
varmebehandlingen ved bearbeiding av disse
legeringene av følgende:

Legeringene varmes opp til en høy temperatur,
over ca. 500°C, slik at hovedlegeringselemen-
tene bringes i fast løsning. Etter avkjøling
skjer herdingen ved at hovedlegeringselemen-
tene utfelles som bitte små partikler i stor
tetthet. Dette foregår rundt ca. 180°C.

Legeringene er bråkjølingsømfintlige og må
avkjøles raskt fra løsningstemperaturen. Brå-
kjølingen kan imidlertid føre til formendring
av kompliserte produkt, de "slår seg". Lang
mellomlagring ved romtemperatur og defor-
masjon før utherding kan gi produktet redusert
fasthet. Disse negative egenskapene gjør at det
ved vanlig industriell driftspraksis er vanskelig
å oppnå den høyeste fasthet som legeringene
ideelt kan få.

Under dette prosjektet har en ved Iabora-
torie- og drift sforsøk studert hvordan en ved
små tilsatser av kopper kan gjøre legeringene
mindre bråkjølingsømfintlige og redusere den
negative effekten av mellomlagring og forming
før utherding. Dette betyr at en med en liten
endring av legeringer kan oppnå bedre mekaniske
egenskaper uten å endre driftspraksis.

En ny AlMgSi-legering med 0.3% Cu er på bak-
grunn av prosjektets resultater nå etablert av
ÅSV og Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Den er
allerede anvendt i flere produkter, bl.a. til et
oppheng for brenseltank i Volvo lastebiler.

Arbeidet med dette prosjektet har gitt flere
andre viktige resultater. Vitenskapelig sett har
det ført til en bedre forståelse av deformasjons-
mekanismene i utherdbare legeringer. På den
industrianvendte siden har det ført til større
innsikt i metallurgiske forhold ved varmebe-
handling. Dette har resultert i forslag til nye
driftsopplegg som kan gi billigere og bedre
produkt etter lavere energiforbruk.

For undervisningstilbudet ved NTH har
prosjektansatte ytt en vesentlig innsats som
forelesere og studentveiledere. 1 tidsrommet
1977-1979 er det bl.a. utført 8 eksperimental-
arbeid og 10 diplomarbeid med direkte til-
knytning til dette prosjektet.
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KOMITE FOR
BERGTEKNISK FORSKNING

FORMAL

Komite for bergteknisk forskning er et
rådgivende organ for NTNF, som
innen NTNFs generelle målsetting har
som oppgave å initiere, vurdere og
fremlegge forslag til forskningspro-
grammer som tar sikte på å styrke
norsk bergindustri.

MEDLEMMER

Direktør Ivar Dybdahl, formann
Direktør Knut S. Heier
Sekretær John Sørfjordmo
Direktør Helge Tysland
Professor Frank M. Vokes
Direktør Anders Ulseth

Fra 1.1.1980:

Verksdirektør Helge Tysland, formann
Direktør Niels Chr. Hald
Direktør Knut S. Heier
Professor Frank M. Vokes
Direktør Anders Ulseth

Sekretær:

Overingeniør F.R. Eriksen

ADRESSE

Bergavdelingen, 7034Trondheim-NTH
Tlf.: (075) 93344

BRANSJEN
1979 har gitt nytt håp for en rekke bergverk.
Stigende metallpriser spesielt på kobber og
sølv, har gjort det mulig å drive med noenlunde
balanse. Driften ved en kobbergrube, Reppar-
fjord, er nedlagt, men dette skyldes for lite og
for dårlig malm. Til gjengjeld er nedleggelsen
av driften ved Skorovas utsatt, da bedre priser
har gjort det mulig å bryte fattigere malm.
Jernmalmprisen er også steget noe, men på
langt nær tilstrekkelig til lønnsom drift. Innen
mineralindustricn har markedsmulighetene vari-
ert noe. Etterspørselen har vært preget av den
generelle lavkonjunktur, men forholdene har
stort sett vært brukbare. Innen steinindustrien
har både blokk- og skiferprodusentene hatt et
godt år.

KOMITEENS ARBEID

I langtidsplanen 1980/84 har komiteen gjort det
klart for potensielle søkere hva den legger vekt
på i søknaden ved siden av det faglige innhold,
nemlig:

— andres vilje til å stotte prosjektet økonomisk,
— anbefaling fra ansvarlig faglig hold,
— sannsynlighet for resultater innen rimelig tid.

En konsekvens av dette vil være at industri-
prosjekter med 50/50-klausul og institutt-
prosjekter som støttes økonomisk av industrien
vil ligge godt an i konkurransen.

Ny perspektivanalyse

Den første perspektivanalysen for bergindu-
strien foreiå i 1972 og er senere komplettert
med "Nye trekk i perspektivene" ved den år-
lige rullering av langtidsplanen. Komiteen har
nå funnet tiden inne til en ny, samlet perspektiv-
analyse, bl.a. fordi denne erfaringsmessig be-
nyttes både av myndigheter og politikere.
Komiteens medlemmer har fordelt arbeidet
mellom seg og tar sikte på utgivelse i 1980.
Arbeidet vil forøvrig bli koordinert med Norges
Industriforbunds "Vurdering av bergindustriens
muligheter".
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Prosjektomtale

"Stenmaling" fikk sin forste NTNF-bevilgning i
1971, men har pågått i Bergforskningens regi
siden 1966. Prosjektet har markert seg inter-
nasjonalt og ble avsluttet i 1979 med et seminar
i Trondheim med 50 utvalgte spesialister fra 13
land og fire verdensdeler. 38 skriftlige innlegg
ble utsendt på forhånd og vil sammen med
diskusjonsreferatene utgjøre en lærebok på
ca. 1000 sider.

Metoden kalles nå oftest autogenmaling
(Autogenous grinding) da den består i at grov-
knust malm maler seg selv ved at de store malm-

. stykkene knuser de mindre. Autogenmøllen
erstatter ikke bare kulemøllen, men også sekun-
dær- og tertiærknuserne i et konvensjonelt opp-
legg. Mulighetene for besparelser ligger derfor
både i lavere investering og i redusert forbruk
av slitegods. Metoden er imidlertid helt av-
hengig av malmens naturgitte egenskaper som
struktur, korning, oppsprekning o.l., og pro-
sjektets viktigste oppgave har derfor vært å
finne ut hvilke norske malmtyper som egner
seg for autogenmaling. I den anledning har
prosjektet fått bygget og instrumentert en for-
søksmølle ved Oppredningslaboratoriet, NTH, og
har kjørt sammenlignende forsøk med møller
i aktuell drift. Man mener nå å beherske opp-
skaleringen av resultatene fra forsøksmøllen
på 0.7 x 1 m til driftsmøller på f.eks. 6 x 6 m.
Som et resultat av forsøkene har Løkken Grube
i forbindelse med sin omlegging av prosessen for
noen få år siden, anskaffet autogenmølle med en
beregnet besparelse i investering på ca. 10 mill.
kroner og i driftsutgifter på ca. 2,2 mill. kroner
pr. år. Andre norske gruber som benytter auto-
genmølle er Fosdaleri, Grong og Rana. Flere vil
sannsynligvis følge etter når tiden er moden for
en omlegging av prosessen eller utvidelse av drif-
ten. •

"Mineralers frimalingsegenskaper" er et eks-
empel på hvordan forskning innen ett felt
— mineralogien — kan løse problemer innen et
annet — oppredningen. Oppredning består
i at malmen knuses og males ned til malm-
kornene kan skilles fra bergartskornene ved

magnetseparasjon, flotasjon, e.l. Målet er a få
100% utvinning, men da måtte eventuelt malm-
mineralet bestå bare av helkorn. I praksis vil
det imidlertid alltid bli en del blandingskorn og
smittede korn, hvilket senker gehalten i kon-
sentratet og gir malmtap i avgangen. Ved å
studere pågang, konsentrat og avgang under
mikroskop, kan man finne forholdet mellom
antall helkorn, blandingskorn og smittede
korn og derigjennom årsaken til et mindre
bra resultat. Hensikten med prosjektet er å
finne praktiske metoder for mikroskoperingen
slik at man med et minimum av undersøkelser
kan angi den optimale nedmalingsgrad for hver
enkelt malm- eller mineraltype. Prosjektet
har store økonomiske aspekter da nedmalingen
er kostbar og vil bety direkte bortkastede penger
hvis den drives for langt, samtidig som en økning
av utvinningen med et par prosent kan utgjøre
forskjellen mellom lønnsom og ulønnsom drift.

Løpende prosjek ter

I 1979 har 17 prosjekter vært i gang, 5 på
"Prospektering", 7 på "Grubedrift" (inkl.
sikkerhet og arbeidsmiljø), samt 5 på "Opp-
redning" (inkl. naturvern).

NTNF-bevilgninger i 1979 (1000 kr)

LTP-felt

Malm- og mineralprospektering
Grubedrif t/brytning
Oppredning/bearbeiding

Sum

Institutt-
prosjekter

200
230
40

470

Industri-
prosjekter

375
220
535

1 130

Sum

575
450
575

1 600
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KOMITE FOR TRE OG TREFOREDLING

FORMAL

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

MEDLEMMER

Adm.direktor Trygve R. Jarlsby,
formann
Professor Hans Granum
Tekn.direktør Knut Jarem
Direktør Bernt M. Langmoen
Nestformann Arne Marthinsen
Byråsjef Trygve Slettemoen
Professor Terje Simensen

Sekretær:

Sivilingeniør Egil Eike

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

GENERELT
Komite for tre og treforedling arbeider for å
fremme forskning som kan bidra til å styrke
skogindustriens konkurranseevne.

Komiteen har satt følgende mål for NTNFs
FoU-aktivitet innen området:

- styrke bedriftens lønnsomhet
- øke videreforedlingsgraden innen utvalgte

produktområder
- fremme forsvarlig bruk av tilgjengelige rå-

stoff- og energiressurser
- øke resirkuleringen og redusere miljøbe-

lastningene i og fra skogindustrien
- fremme et høyt teknologisk nivå innen

skogindustrien og tilgrensede områder.

For 1979 fordeler NTNFs bevilgninger seg
på aktuelle prosjekteområder slik det fremgår
av følgende tabell:

Prosjektområde

Ressurser
Primær ind. produksjon
Videreforedling
Resirkulering og miljøvern

SUM
Energiøkonomisering

Bevilgning
1000 kr

700
2285
491

1050

4526
1035

Antall
prosj.

1
8
5
7

21
5

Gj.snittlig bev
1000 kr

700
285
100
150

215
200

TOTAL NTNF-STØTTE 5561 26 215

Foruten NTNF gir også Bransjeforsknings-
fondet (BFF) betydelig støtte til FoU-virksom-
heten innen området. Denne støtte gis som gene-
rell bevilgning til de to bransjeforskningsinsti-
tuttene, Norsk Treteknisk Institutt (NTI) og
Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI). For
1979 var støtten på kr 7.660.000.

Komiteen har vært engasjert i arbeidet med å
vurdere og prioritere FoU-prosjekter innen
Innovasjonsplanen. I løpet av året innvilget
NTNF og Utviklingsfondet (UF) etter anbe-
faling fra komiteen kr 3.010.000 i støtte til
ialt 7 prosjekter som skal gjennomføres i regi av
tre- og treforedlingsbedrifter. Støtten er gitt
delvis som tilskudd (kr 2.210.000) og delvis
som lån (kr 800.000).
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Arbeidet med en perspektivanalyse for skog-'
industrien er igangsatt. Det er i denne forbin-
delse etablert et nært samarbeid med Skog-
brukets og Skogindustrienes Forskningsråd
(SSFR), Papirindustriens Økonomiske Institutt
(PØI) samt bransjeforskningsinstituttene NTI
og PFI. Analysen skal gjennomføres og rappor-
teres innen utgangen av 1980.

For å gi et bilde av prosjektaktiviteten har
komiteen valgt å trekke fram et prosjekt for
nærmere presentasjon. Dette startet i labora-
torieskala ved PFI og resultatene er nå i ferd
med å bli utnyttet industrielt.

PROSJEKTGLIMT
NYE CELLUI.OSETYPER FOR FRAMSTIL-
LiNG AV FETT-TETT PAPIR

Fett-tett papir er det som man vanligvis forstår
med matpapir, og enten alene eller sammen
med forskjellige høypolymere har slike kvali-
teter funnet utstrakt anvendelse til embal-
lering av matvarer, f.eks. smør og margarin.
Tradisjonelt er det sulfittcellulose som har
vært benyttet ved fremstilling av disse kvali-
tetene, men etter hvert som sulfittfabrikkene i
Norge har blitt nedlagt, er det ikke lenger så
lett å skaffe egnet sulfittmasse for et slikt for-
mål. For å gi best mulige egenskaper hos papiret
bør nemlig sulfittmassen være fremstilt på en
slik måte at man beholder mest mulig hemi-
cellulose fordi dette gir fett-tetthet med minst
mulig innsats av energi.

I tillegg til at det har blitt vanskeligere og
vanskeligere å skaffe sulfittmasser, hadde man
også en sulfittfabrikk med et akutt problem,
nemlig A/S Greåker Industrier. Forholdet var
her at man var nødt til å gjennomføre invester-
inger i størrelsesordenen 100 mill. kr. for å
kunne oppfylle kravene til miljøvern, og en slik
investering fantes det ikke økonomisk dekning
for. Det var således stor fare for nedlegging av
fabrikken som også har to papirmaskiner hvorav
den ene er Norges største for fremstilling av
fett-tett papir. Med dette som bakgrunn ble det
i samarbeid med M. Peterson & Søn A/S bestemt
å undersøke om sulfatmasser kunne brukes for

dette formål, og som et mer langsiktig prosjekt
dessuten undersøke om man kunne behandle
høyutbyttemasser slik at papiret ble fett-tett.

En ulempe med sulfatmasse i forhold til
sulfittmasse er at den er langt mørkere i ublekt
tilstand. Det var derfor nødvendig å bleke sulfat-
massen også til bruk i ublekt greaseproof. Nå er
markedet mest positivt for blekte papirkvali-
teter, og det var da logisk å forsøke å bruke
Greakers blekeri til dette. Etter forsøk med sul-
fatmasse fra M.Peterson & Søn som ble utført
på PFI, viste det seg at man fikk et tilfreds-
stillende resultat når man brukte en oksygen-
blekt sulfatmasse som ble etterblekt ifølge den
prosess som Greåker benytter. Maleforsøk på
instituttet viste seg å gi en tilfredsstillende kom-
binasjon av styrkeegenskaper og fett-tetthet
uten at energiforbruket ble alt for stort. Dette
gode resultat kan henføres til det faktum at
man hos M.Peterson & Søn A/S bevisst har
kokt med høyt utbytte, dvs. at man har be-
holdt mest mulig hemicellulose i massen.

De gode resultatene fra laboratorieforsøkene
har blitt bekreftet, først under kjøringer på
papirmaskinen og senere hos kunder som kon-
verterer papiret til ferdig emballasje. Resultatet
er at M.Peterson & Søn A/S har overtatt aksjene
i Greåker, og man gjennomfører nå de invester-
inger på Moss og Greåker som er nødvendige
for full produksjon. Ombyggingene ventes slutt-
ført i september 1980.

Når det gjelder høyutbyttemasser, må mange
problemer løses før man kan tenke på fabrikk-
forsøk. Forsøkene på PFI har dog vist at en
bjørkmasse i 80% utbytte med brukbar fett-
tetthet kan fremstilles. Noe dårligere styrke-
egenskaper enn de som oppnås med granmasse,
tyder imidlertid på at denne massen ikke kan
brukes alene, men som en innblanding. Poten-
sielt er imidlertid massekostnaden meget lavere
enn ved fremstilling av tradisjonell sulfitt- og
sulfatmasse. Industrien har derfor uttalt sin
interesse for en slik prosess, og arbeidet vil
bli fortsatt i 1980.

Oversikt som viser samtlige prosjekter som har
vært støttet i 1979 er gitt i eget bilag.
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Sl SENTRALINSTITUTT FOR INDUSTRIELL FORSKNING

Viseadm.dircktør
Odd Heggelund

Adm. direktør
Kjell Roderburg

FORMAL

— Drive og fremme teknisk og dermed
sammenhengende forskning til frem-
me av norsk nærings- og samfunns-
liv.

— På oppdragsbasis utføre forsknings-
og utviklingsarbeid, undersøkelser,
utredninger og rådgivende virksom-
het for næringslivet, sentrale og lo-
kale myndigheter og andre.

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

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

STYRE

Viseadm.direktor Odd Heggelund,
formann
Sivilingeniør Ulf Brox
Adm.direktør Kjell Kveim
Ass. forskningssjef Ole H. Lie
Cand.real. Sigurd Melsom*
Dosent Kjell Undheim*
Direktør Per Chr. Wessel

Fra 1.1.1980:
* Sivilingeniør Ulf Blindheim
* Professor, dr.philos. Per Kofstad

DAGLIG LEDELSE

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

SENTRALADMINISTRASJON

Økonomi og drift:
Økonomidirektør Arne Nygaard

Personalforvaltning:
Personalsjef Carl Johan Pedersen

Planlegging og informasjon:
Forskningssjef Kåre Mjåset

SEKSJONSLEDELSE

Elektronikk:
Forskningssjef Thomas Hysing
Datasystemutvikling:
Forskningssjef Bjørn Ørjansen

Industriell kjemi:
Forskningssjef dr.philos. Gulbrand Lunde *

Materialforskning:
Forskningssjef dr.rer.nat. Stig Lyng

Fra 1.1.1980:
* Forskningssjef, dr.philos. Alf Bjørseth

ØKONOMI

Utgifter 70,1 mill.kr
NTNF, gen. bidrag 11,2 mill.kr
NTNF, tilskudd til
instrumenter 0,4 mill.kr
NTNF, tilskudd til
prosjekter 19,0 mill.kr
Oppdragsinntekter o.l. . . . 41,7 mill.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 126
Ingeniører 77
Annet personale 124

I alt 327

ADRESSE

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

SI utgir også egen årsberetning, som
sendes gratis til interesserte.
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Året 1979 avsluttet den tredje 10-årsperiode i
Sis historie. Selv om virksomheten i noen grad
har vært preget av den vanskelige økonomiske
situasjon for industrien, har en økning av opp-
dragsvirksomheten bekreftet at de hovedfelter
instituttet bearbeider, er i samsvar med industri-
ens og samfunnets behov og gir et godt funda-
ment for virksomheten i 80-årene.

I forhold til utgiftsøkningen var bevilgningene
fra NTNF lavere i 1979 enn i 1978. Dette sam-
men med prisstoppen gjorde det nødvendig å
øke innsatsen på oppdrag fra industrien og den
offentlige forvaltning.

Selv om det i en vanskelig økonomisk situa-
sjon kan være nød\ endig å øke oppdragsvirksom-
heten, bør dette i seg selv ikke betraktes som
noen målsetting ior et institutt av Sis karakter.
I den situasjon industrien befinner seg, vil det
viktigste spørsmål være om forskningsinnsatsen
bidrar noe til å bringe oss ut av vanskelighetene
og øke vår evne til å møte nye vansker som
måtte komme.

Med bakgrunn i virksomheten ved SI i 1979 er
det grunn til å svare bekreftende på dette spørs-
mål. Vurderingen er basert på det faktum at den
viktigste del av virksomheten er knyttet til pro-
blemer som er høyst aktuelle i den nåværende
situasjon. Som eksempler kan nevnes mikroelek-
tronikk (mikroprosessorer), automatisering (ro-
boter), datateknikk, materialteknikk, teknologi i
helsesektoren og miljøproblematikk.

Det er umulig og uinteressant i en kort beret-
ning å gi en fullstendig beskrivelse av virksom-
heten ved SI i 1979. Nedenfor blir det gitt noen
eksempler fra virksomheten innen de viktigste
feltene. En fyldigere beskrivelse finnes i institut-
tets egen årsberetning, der det også er tatt med
noen oversiktsartikler i forbindelse med insti-
tuttets 30-årsjubileum.

Størrelsen av instituttet har i de siste 10 år
ikke variert vesentlig. Markedet og de tekno-
logiske muligheter i elektronikk og datafeltene
gir grunnlag for en økning av staben, men plass-
forholdene gjør dette vanskelig. Det arbeides med
å øke det areal SI kan disponere i Forsknings-
veien 1.

En analyse av regnskapene viser at i hele
10-årsperioden har ca. 50% av de årlige drifts-
utgifter vært dekket av oppdrag fra andre enn
NTNF. Den vesentlige endring i finansierings-
forholdene har bestått i at driftstilskuddet
år for år er redusert fra ca. 30% til ca. 16% av
de totale inntektene. Driftstilskuddet er det
beløp instituttet disponerer til essensielle in-
stituttfunksjoner som f.eks. forprosjekter, infor-
masjon og personalutvikling. Det er Sis syn at
driftstilskuddet bør være minst 20% av total-
omsetningen for å gi grunnlag for en rasjonell
drift og god utnyttelse av instituttets ressurser.

De økonomiske forhold ved SI i begynnelsen
av 70-årene gjorde det vanskelig å anskaffe ut-
styr i en takt som er nødvendig for å opprett-
holde en effektiv forskningsvirksomhet. I den
siste halvdel av 10-årsperioden har det lykkes
å forbedre denne situasjonen vesentlig. Både
instituttets egen innsats og instrumentbevilg
ningene fra NTNF i 1978, 1979 og 1980 har
bidratt til dette.

ELEKTRONIKK

Forskningsprogrammet i elektronikk tar sikte
på samarbeid både med den industri som pro-
duserer mikroelektroniske komponenter, be-
drifter som produserer elektroniske systemer og
med dem som bruker systemene for automat-
isering og måling i industrien og helsesektoren.
Den kontakt som på denne måten blir opprettet
mellom produsenter og brukere, viser seg å være
meget nyttig i et felt som utvikler seg så raskt
som elektronikken.

I 1979 var 34% av forskningskapasiteten ved
SI knyttet til elektronikkseksjonen. Av sek-
sjonens oppdrag ble 70% finansiert av oppdrags-
givere utenom NTNF (vesentlig industri), 14%
var NTNF-bevilgninger til mikroelektronikk, og
16% var andre NTNF-prosjekter.

Mikroelektronikk

Kompliserte elektroniske systemer som man for
få år siden bare drømte om å realisere, kan i dag

19



bygges sammen av noen få lett tilgjengelige
komponenter og frem fór alt til en akseptabel
pris. — Mikroprosessoren er ett av resultatene
fra mikroelektronikkens fantastiske utvikling.

SI satser på spesialutvikling. Vår hoved-
aktivitet på feltet mikroelektronikk er i dag
konsentrert om konstruksjon og fremstilling av
monolittisk integrerte kretser for så vel analoge
som digitale oppgaver. Vi har teknologi for
integrering av forskjellige sensorelementer for
måling av lysintensitet, temperatur, trykk,
magnetfelt etc. på samme brikke som nødvendig
elektronikk for signalbehandling. Dette gir
mulighet for fremstilling av spesialkomponenter
tilegnet et bestemt formål og tilpasset et gitt
utstyr, som dermed sikres en god produkt-
beskyttelse.

SI tar sikte på fortsatt å tjene som et kom-
petansesenter for konstruksjon og teknologi.
Vi vil i sterk grad ta moderne DAK-metoder
(datamaskinassistert konstruksjon) i bruk, og
et interaktivt utleggssystem for integrerte
kretser vil bli anskaffet i løpet av 1980. — Målet
er å tilby effektiv og rasjonell konstruksjon og
utlegg av spesielle integrerte kretser for pro-
duksjon i Norge eller i utlandet og å fremstille
prototypserier der dette er forenlig med vårt
teknologinivå.

Automatisering

Utviklingen innen mikroelektronikken har ført til
at en nå kan konstruere elektroniske systemer
som er langt mer avansert enn det før var mulig.
SI ser det som en viktig oppgave å tilrettelegge
disse muligheter for norsk industri. Arbeidet
blir konsentrert om styringssystemer for roboter,
instrumenteringssystemer for oljeplattformer og
andre automatiseringssysterner for industrien,
helsesektoren og andre anvendelser. Med nær
kontakt til produsenter og brukere og med
delvis finansiering fra NTNF ble det arbeidet på
alle disse feller i 1979.

I 1979 er en kommet et godt stykke videre
når det gjelder styringssystemer som utnytter
informasjon fra omgivelsene. Man vil etter hvert
få roboter som kan gjenkjenne og bestemme

posisjonen av gjenstander og innrette arbeids-
operasjonene etter dette.

Sammen med forskjellige industribedrifter
arbeides det med roboter for en rekke vanlige
verkstedoperasjoner, for arbeidsoperasjoner
under vann, tunnelboring etc.

De instrumenteringssystemer som SI har
levert til boreplattformer i Nordsjøen, har ført
til at instituttet nå har to nye systemer under
utvikling sammen med en norsk bedrift. Gjen-
nom utviklingen av et system for motorprøver
av F-16 flyene får vi kompetanse i utstyr for
tilstandsovervåking. Dette tror vi vil bli et
viktig område i 1980-årene.

Måleteknikk, instrumenttjeneste og kalibrering

Mikroelektronikken bidrar til at mange måle-
tekniske problemer kan løses bedre og enklere
enn før. Utvikling av måleteknisk utstyr inngår
i de fleste automatiseringsprosjektene som er
nevnt, og SI mottar mange slike oppgaver
direkte fra industrien o.a.

Instrument tjenesten (IT) står for utlån og utleie
av instrumenter og utfører måletekniske opp-
drag og kalibrering. Slike tjenester utføres for
industri, forskningsinstitutter, universiteter og
høgskoler. Norges almenvitenskapelige forsk-
ningsråd (NAVF) betaler for tjenester til uni-
versiteter og høgskoler.

Når det gjelder kalibrering av måleutstyr
har SI etablert et samarbeid med Det norske
justervesen og Luftforsvarets forsyningskom-
mando. Dette vil være av betydning for in-
dustrien og mange forskningsinstitutter.

Biomedisinsk teknikk

SI samarbeider med det brede medisinsk/bio';
logiske miljø i Osloområdet. Målsettingen
er å oppnå resultater som har klinisk nytte-
verdi og rasjonaliseringsgevinster som bl.a. er
til hjelp for funksjonshemmede i samfunnet.
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For å forbedre metodene og utstyret for sprengning av
tunneler og fjellrom har Thor Furuholmen A/S utviklet
datastyrte tunnelborerigger. Maskinen, som har flere
samtidig arbeidende hydraulisk opererte borebommer,
styres av mikroprosessorer og kan automatisk bore alle
hull for e'n sprengning. Maskinen har vært i drift i noen
måneder, og resultatene er meget lovende. Maskinen be-

tjenes og overvåkes fra en lydisolert hytte, og derved er
også arbeidsmiljøet blitt vesentlig forbedret. — Utviklin-
gen av boreriggen er et samarbeid mellom Thor Furuhol-
men A/S, Andersens Mek. Verksted A/S, Flekkefjord,
og Sl. SI har stått for utviklingen av det elektroniske
styresystemet.

Det legges vekt på at utviklingsprosjektene skal
lede til nye produkter for norsk industri.

Moduler for å koble automatiske analyse-
instrumenter on-line til Sis datasystem for
klinisk kjemiske laboratorier er under utvik-
ling. Samarbeid er innledet med bestyrerne av
landets mikrobiologiske laboratorier for ut-
vikling av et EDB-orientert system for mikro-
biologiske laboratorier.

Gjennom en samarbeidsavtale med Ullevål
sykehus har SI bl.a. utarbeidet forslag til et

registreringssystem for medisinsk-teknisk ut-
styr. SI er sekretariat for et utvalg som skal
utarbeide forslag til kontroll og sikkerhets-
messige tiltak vedrørende anskaffelse og bruk
av medisinsk-teknisk utstyr. Etter oppdrag
fra Nycotron A/S er det utarbeidet forslag til
nye løsninger i forbindelse med bedriftenes
program vedrørende kunstig nyre.

Etter .oppdrag fra Råd for tekniske hjelpe-
midler for funksjonshemmede er det utar-
beidet forslag til nytt formidlingssystem. For-
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slaget er satt i prøvedrift i Telemark fylke. Et
omfattende nordisk samarbeid vedrørende ut-
prøving/kontroll av tekniske hjelpemidler for
funksjonshemmede er startet.

DATASYSTEMUTVIKLING

Arbeidet med datasystemutvikling utgjorde i
1979 24% av forskningsvirksomheten ved SI.
Ca. 1/4-del ble finansiert av NTNF, resten av
industri, offentlig forvaltning og andre insti-
tusjoner. De viktigste prosjektene knytter seg
til datamaskinassistert konstruksjon og pro-
duksjon, til hjelpemidler for systemutvikling
og til anvendt matematikk.

Datamaskinassistert konstruksjon (DAK) og
produksjon (DAP)

I enhver industribedrift vil utviklingsmålet være
å få frem bedre produkter på en raskere og mer
økonomisk måte. Moderne datateknologi re-
presenterer ett av de viktigste hjelpemidler i
denne forbindelse.

Sis arbeid innen DAK/DAP systemutvikling
er bygget på tre hovedideer:

(1) I systemarbeidet må man se på hele pro-
sessen fra råmateriale til ferdig produkt. (2) En
produktmodell skal være det sentrale system-
element. (3) Det skal finnes et bibliotek av
standard programbiter som den enkelte bedrift
kan utnytte når den skal utvikle sitt eget DAK/
DAP-verktøy.

DAK/DAP-utviklingen innen "Interaktiv stål-
konstruksjon" er ført videre, og flere system-
moduler er blitt ferdige i 1979. Det samme
gjelder et annet prosjekt på rør- og utrustnings-
siden. — Delresultater er også frembrakt i andre
viktige prosjekter innen den mekaniske sektor.

Innen DAK/DAP for elektronikk har inn-
satsen vært konsentrert om EPOKE-prosjektet,
og flere delresultater er oppnådd. (EPOKE er
et større samarbeid for effektivisering av pro-
duksjon og konstruksjon innen elektronikk-
industrien.)

Verktøy for systemutvikling — MADDS

I forskningsprogrammet MADDS utvikler vi et
integrert sett av hjelpemidler for konstruksjon
og dokumentasjon av databaseorienterte sy-
stemer. Basis for MADDS er SYSDOC, som
er et kravspesifikasjonsspråk, har tre atskilte
faser: kravspesifikasjon, design og kodegenere-
ring.

SYSDOC-analysatoren er en programpakke
for innlesning, feilsjekking, lagring og dokumen-
tasjon av kravspesifikasjoner. SYSDOC og
SYSDOC-analysatoren har med hell vært brukt
i en rekke prosjekter. SYDADA er en program-
pakke som produserer et nyttig beslutnings-
underlag for databasedesign. To automatiske
kodegeneratorer for SIBAS (som er et database-
håndteringssystem utviklet ved SI) var ferdig ved
årsskiftet 1979/80.

Programsystemer for grafisk databehandling

Med finansiering fra NTNF har vårt arbeid vært
konsentrert om prosjektene SPICS (Standard
programbibliotek) og GPM (Geometriske pro-
duktmodeller). Vi har også en ren intern ak-
tivitet med mer langsiktige målsettinger. — 13
standard programdeler (byggeklosser) innen
SPICS er ferdige. - I GPM-prosjektet utvikles
et programsystem for geometriske produkt-
modeller innen mekanisk konstruksjon.

Anvendt matematikk

I det NTNF-finansierte prosjekt "Energifo-
kusering" bearbeides en rekke grunnleggende
forhold ved forplantning av 2- og 3-dimen-
sjonale bølger. Dette grunnleggende arbeid
baner veien for prosjekter der man sikter mot
resultater av industriell/kommersiell verdi.

"Havbølgefokusering" er et slikt prosjekt
som nå er skalert opp til en dimensjon utover
det som er vanlig for NTNF-stotte. Finan-
sieringen er i det vesentlige overtatt av Olje-
og energidepartementet, som i 1979 stilte
9,5 mill. kroner til disposisjon. I tillegg har
enkelte store interesserte industribedrifter ytet
en ikke uvesentlig egeninnsats.
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Prøveanlegget i Hakadal er 100 x 150 m og 3 m dypt.
To generatorer — plassert i den bredeste enden — starter
bølgene, mens linsene ( de triangulære platene) midt i
bassenget gir de ønskede bølgemønstre (bildet nedenfor).

På begge sider av linsene er det stilt opp en rekke til dels
flyttbare bølgemålere, som er tilknyttet et sentralt data-
anlegg.

Prosjektet har allerede gitt en rekke interes-
sante resultater og avklaringer, og teoretiske
beregninger er blitt stadfestet på en rekke
viktige punkter. Målet for de igangværende
faser er å få okt innsikt i kritiske faktorer for
bygging og drift av kraftverk som har bølge-
fokusering som prinsipp for energikonsentra-
sjonen.

Kontorinformatikk

I alle forhåndsvurderinger av utviklingen i 1980-
årene blir det fremholdt at det vil skje radikale
forandringer når det gjelder alle former for
kontorarbeid. Sis arbeid i dette feltet har i
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1979 spesielt vært knyttet til administrasjon
av store konstruksjonsoppgaver.

Et viktig prosjekt har vært et samarbeid med
Norwegian Petroleum Consultants NCP A/S
om styringsprinsippene for store engineering-
prosjekter. Videre har vi fortsatt utviklingen av
informasjonsmodeller for tekniske og admini-
strative funksjoner i slike prosjekter. Et bi-
produkt av arbeidet er en ordbok med viktige
termer for offshore-prosjekter.

Prosjektet "Terminalsystem for engineering-
firma" er mer teknologisk rettet og gjelder
utvikling av et rammesystem for kostnads-
estimering av store engineering-prosjekter.

kunnet påvise en del forhold når det gjelder
biltrafikkens bidrag til mutagene forbindelser
i luften.

SFT og industribedrifter har sammen med
NTNFs Komite for tre og treforedling støttet
videreføring av arbeidet med å identifisere
organiske komponenter i utslipp fra klorble-
kerier. Svenske oppdragsgivere har engasjert
oss i forbindelse med de pågående vurderinger
av miljøforholdene ved alternative energikilder.

Også i de nærmeste årene vil miljøkjemi stå
sentralt i Sis engasjement i miljøsektoren, men
vi vil i stigende grad knytte arbeidet innen dette
felt sammen med studier av bioJogiske effekter
og vurdering av risiko- og konsekvensforhold.

INDUSTRIELL KJEMI OG MILJØ-
FORSKNING

Kapasiteten ved seksjon for industriell kjemi
utgjorde i 1979 ca. 24% av instituttets forsk-
ningskapasitet. Av prosjektene ved denne
seksjon utgjorde NTNF-prosjektene ca. 48%
og prosjekter for øvrig ca. 52%. Over halvparten
av innsatsen gjelder miljø og kjemisk analyse. I
tillegg bearbeides prosjekter i petrokjemi, nær-
ingsmiddelteknologi og mikrobiologi.

Miljøforskning - miljøkjemi

Miljøforskningen ved SI er bygget opp i løpet av
en 10-årsperiode. Virksomheten er finansiert
gjennom oppdrag for næringslivet og myndig-
hetene og prosjekter støttet av NTNF, hoved-
sakelig ved Komite for forurensningsspørsmål
og Komite for arbeidsmiljøforskning. I de
senere årene har aktiviteten innen miljøkjemi
stadig fått mer tyngde, men vi har også bygget
opp kompetanse innen miljødata, miljøbiologi,
renseteknologi og risiko- og konsekvensana-
lyser. Vårt samarbeid med andre forsknings-
institusjoner er blitt utvidet, slik at vi sammen
med disse kan påta oss tverrfaglige oppgaver som
omfatter de fleste disipliner som er aktuelle
i miljøsammenheng.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har støttet
en innledende undersøkelse av byluft. Vi har

Kjemisk analyse

De instrumentelle metodene har etter hvert
fått en dominerende stilling. Blant de viktigste
når det gjelder organisk analyse, er gasskro-
matografi, massespektrometri, høyttrykksvæske-
kromatografi, infrarød spektroskopi og fluor-
escensspektroskopi. Ved uorganisk analyse er de
mest brukte metodene atomabsorpsjon, emisjons-
spektrografi, røntgenfluorescensspektrometri,
neutronaktiveringsanalyse og spektrofotometri.
— Oppdragsvirksomheten omfatter prosjekter
ved SI, spesielt i miljøkjemi og service-ana-
lyser for industri, institutter og myndigheter.

Et nordisk samarbeidsprosjekt med SI som
koordinator har som mål å utarbeide enhetlige
kjemiske analysemetoder for å identifisere
oljesøl og oljeutslipp i marine farvann. Sammen-
setningen av en olje vil forandres når den er
utsatt for vær og vind; fordampning, oppløsning,
oksydasjon og nedbrytning har stor innflytelse.
Analyseparametrene bør derfor være minst
mulig avhengig av denne aldringseffekten.

Utvikling av nye og bedre analysemetoder er
en viktig del av oppgavene i analysefeltet. NTNF
har i 1979 støttet et metoderettet arbeid i masse-
spektrometri.

Nåværende spesifikasjoner for brennoljer i
skip gir små muligheter til å vurdere oljenes
forbrenningsegenskaper. I et samarbeidsprosjekt
med Institutt for dampteknikk og forbrennings-
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Marine dyr i tidevannssonen brukes til overvåking av
oljeforurensninger.

Innenfor programmet\FOH (Forskningsprogram om
havforurensninger) samarbeider SI med Institutt for
marinbiologi i Bergen. Marine organismer som skjell, sneg-
ler og muslinger undersøkes for innhold av hydrokarbo-
ner, og det skilles mellom naturlig forekommende hydro-
karboner og oljeforurensning. Biologiske parametre sam-
menholdes med de kjemiske analyseresultatene v. hj. a.
databearbeiding.

teknikk ved NTH søker vi å finne frem til bedre
kvalitetskriterier. Høytrykksvæskekromatografi
brukes til å bestemme oljenes sammensetning
av alifatiske, aromatiske og polare hydrokar-
boner.

Næringsmiddelforskning og mikrobiologi

De biologiske og biokjemiske aktivitetene ved
SI er samlet under områdene næringsmiddel-
forskning og mikrobiologi. Arbeidsoppgavene

omfatter næringsmiddelteknologi og -analyse
og mikrobiologiske problemstillinger i for-
bindelse med næringsmidlers holdbarhet så vel
som selvstendige mikrobiologiske teknikker av
betydning på anvendelsesområder som fer-
mentering, toksikoiogiske korttidstester, ned-
bryting av kjemiske stoffer og undersøkelse og
eliminering av mikrobielle skadevirkninger på
materialer.

Mange problemstillinger henger sammen med
uønsket lukt og smak i produkter og i miljøet.
Ved undersøkelse av slike problemer benyttes
både smakspanel og kjemisk karakterisering av
de smaksgivende komponenter.

Celletransformasjonstester bygger på kjente forskjeller
mellom normale celler og kreftceller. Blant de kriterier
som i dag benyttes i slike tester, er forskjell i vekstmøns-
ter.

25



Egenskaper ved emballasje angår både em-
ballasjeindustrien og næringsmiddelindustrien.
Mange forskjellige metoder kommer inn når
det gjelder å finne frem til de rette materialer til
forpakning av matvaren. Et industri/NTNF-sam-
arbeid om emballasje for ferdigmat ble startet
i 1979, og et NTNF-støttet prosjekt for stor-
husholdninger ble fortsatt. Her er også et NORD-
FORSK-støttet samarbeid på skandinavisk basis.
— I 1979 ble det satt igang et forprosjekt ved-
rørende mikrobiologisk korrosjon i Nordsjøen.

Petrokjemi ogpolymerisasjon

Innsatsen ved SI på feltet petrokjemi angår for
en vesentlig del bruk av katalysatorer i petro-
kjemiske prosesser og i raffinerivirksomhet.
Arbeidet har direkte sammenheng med kjemisk
foredling av olje og gass i Nordsjøen og foregår i
nært samarbeid med norsk industri.

Katalyseforskningen omfatter grunnleggende
arbeider innen organisk, uorganisk, metallorga-
nisk og analytisk kjemi. Man benytter også flere
fysikalsk-kjemiske metoder, bl.a. innen spektro-
skopi.

Katalyseforskningen ved SI omfatter kjemisk
modifisering og undersøkelser av faststoffover-
flater. Erfaring fra denne type arbeider, kom-
binert med vår bakgrunn innen polymerkjemi,
gir nye muligheter for fremtiden. Den aktuelle
overflateforskning vil således være til praktisk
nytte for flere ulike grener av industrien, bl.a.
i forbindelse med overflatebehandling av ok-
syder, metaller, tre og polymerer, ved utvikling
av komposittmaterialer, ved arbeider med kor-
rosjonsproblemer og ved armering av plast.
Prosjekter innen området er satt i gang.

MATERIALFORSKNING

Forskningskapasiteten ved seksjon for material-
forskning utgjorde i 1979 18% av instituttets
forskningskapasitet. Av oppdragene ved denne
seksjon utgjorde NTNF-prosjekter ca. 32% og
andre ca. 68%. Aktiviteten kan i hovedsak til-
ordnes lettmetaller, høy temp eraturmaterialer og
plastmaterialer. Den utvikling man imøteser for

materialområdet i 1980, eren sterkere utnyttelse
av materialkombinasjoner — metaller/plast/
keramer. Målsettingen er å utvikle skredder-
sydde materialer for bestemte formål.

Lettmetaller
Prosjekter i lettmetallfeltet gjelder særlig alu-
minium og omfatter bl.a. videreforedling av
valseprodukter, kvalitetskontroll av partikler
i aluminium og magnesium, undersøkelse av
strukturforhold og egenskaper av båndstøpte
plater etc.

For tiden utvikler vi et instrument for kon-
tinuerlig analyse av partikler i smelte. Ferdig
utviklet vil et slikt instrument kunne brukes til
kontroll av aluminium og magnesiumsmelter.
Da vil det bli mulig for industrien å sortere ut
smelter som kan brukes til produkter med høy
overflatekvalitet.

I dette feltet har man et utstrakt samarbeid
med aluminiumbedriftene, Norsk Hydro a.s og
A/S Norsk Jernverk. En del av forsknings-
aktiviteten har tilknytning til materialer for
bildeler.

Høy temp eraturmaterialer og belegg

Prosjekter i dette feltet omfatter utvikling og
modifisering av høytemperaturlegeringer, sig:ag i
forbrenningsgasser og helium-atmosfære, utvik-
ling av belegg for å redusere korrosjon, slitasje og
varmegjennomgang, plasmasprøyting samt karak-
terisering av materialer for bruk ved høye tem-
peraturer. Arbeidet med å tilpasse legeringer/
overflatebelegg til bestemte forbrenningsystemer
utføres nå i full skala.

Oppdragsgivere i dette feltet i 1979 var flere
norske og skandinaviske bedrifter samt insti-
tusjoner og bedrifter i Tyskland, Sveits og USA.
De resultater en har oppnådd ved SI, har gjort
instituttet kjent internasjonalt, og mulighetene
for fortsatt finansiering er gode. En betingelse
er at den høye basiskompetansen kan opprett-
holdes gjennom mer langsiktige prosjekter
finansiert av NTNF.

I løpet av 1979 bidro SI til en bedre forstå-
else av korrosjon av ventiler i dieselmotorer
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Dette stemplet, plasmabelagt med et keramisk materiale,
har vært i drift i en dieselmotorferje. Stemplet ble visuelt

inspisert etter 500,1000 og 200u ismer. Etter 3000 timers
drift er belegget fullstendig intakt.

forårsaket av kondensasjon av lavtsmeltelige
natriumvanadat-faser. Det er oppnådd reduk-
sjon av metalltemperaturen i bl.a. ventiler ved
bruk av stabilisert zirkonoksyd-belegg, og dette
reduserer termisk sprekkdannelse i varmbe-
lastede motorkomponenter.

Høypolymere materialer og plastteknologi

Arbeidene i dette feltet tar sikte på å forbedre
produksjonsmetodene og bruksegenskapene for

plast og plastprodukter. På bearbeidings- og
teknologisiden blir det arbeidet med oppgaver
av interesse for bedrifter som anvender ekstru-
dering, filmbiåsing, sprøyte- og injeksjons-
støping samt formpressing. Ved ekstruderings-
prosessen har vi i de par siste år foretatt mål-
inger for å finne ut hvordan prosessparametre
innvirker på egenskapene til det ferdige produkt.
I 1980 vil vi benytte resultatene til å styre hele
prosessen.
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GENERELT

Produktivitetsspørsmål og konsekvenser av ny
teknologi har markert seg som sentrale tema i den
offentlige debatt i 1979. I innstillingen fra det
regjeringsoppnevnte industrivekstutvalget (Lied-
utvalget), pekes det på nødvendigheten av for-
sterket innsats på en lang rekke områder, ikke
minst innen forskning og utvikling. Ny teknologi
er nødvendig for å oppnå økt produktivitet, men
samtidig er det fra flere hold gitt uttrykk for
usikkerhet overfor ulike konsekvenser ved frem-
tidig teknologi. Det er reist spørsmål om i hvilken
grad teknikken vil erstatte funksjoner som i dag
utføres manuelt og om dette i sin ytterste kon-
sekvens vil representere en trusel mot den indi-
viduelle utfoldelse.

Det er grunn til å regne med at produksjons-
omkostningene i Norge også i de nærmeste år
vil ligge høyt i forhold til andre land. For å opp-
rettholde - og eventuelt øke - produktiviteten, er
det viktig å stimulere utviklingen av ny teknologi.
Med sitt nære samarbeidsforhold til NTH har
SINTEF spesielle forutsetninger for kontinuerlig
å kunne bidra til den teknologiske fornyelses-
prosess.

SINTEF ser det som viktig at den som formid-
ler ny teknologi i tillegg til rent tekniske problem-

NTH
Personell fra NTH

arbeider på
SINTEF-prosJekte

Felles bruk av

laboratorier og utstyr

løsninger også har blikket rettet mot ulike per-
spektiver ved anvendelsen av den, herunder også
konsekvenser av ikke-teknologisk art.

SINTEF ser det som verdifullt at flest mulige
sider ved enhver ny teknologi blir vurdert før den
taes i bruk. Spørsmålet om hvordan norsk indu-
stri skal nyttiggjøre seg ny teknologi og hvilke
virkninger dette vil ha, var hovedtemaet ved årets
industridager, arrangert av NTH og SINTEF. Mer
enn 300 deltakere — deriblant fremtredende re-
presentanter fra politiske myndigheter og ar-
beidslivets organisasjoner — var til stede ved ar-
rangementet.

Fellesskapet NTH - SINTEF

Simulator for trening av borepersonell, utviklet ved
SINTEF. Ved hjelp av denne kan operatøren gis trening
i å behandle uregelmessige situasjoner som for eksempel
jbrønnspark.

Organiseringen av industriforskningen i Norge
har .vært gjenstand for omfattende debatt i 1979.
Fra forskjellig hold er det kommet frem sterke
ønsker om å styrke innsatsen på dette felt.
SINTEF ser et klart nasjonalt behov for å bygge
ut slagkraftige forskningsmiljøer i industrien.
Dette må imidlertid skje ved en økning av den
totale innsats på forskning og utvikling, ikke på
bekostning av forskningsinstituttenes kompe-
tanseutvikling. Forskningsinstituttenes evne til å
kunne bistå industrien med langsiktige problem-
løsninger, vil være en grunnleggende forutsetning
for vårt produksjonslivs fremtidige konkurranse-
evne.
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Innen en rekke virksomheter i Norge merker en
i dag knapphet i tilgangen på kvalifisert viten-
skapelig personell. For å hindre at det oppstår et
misforhold mellom vår kapasitet og kompleksi-
teten i de oppgaver vi som nasjon står overfor,
må utbyggingen av den høyere tekniske utdan-
nelse trappes opp.

Det foreligger forslag om å bygge ut NTHs
kapasitet til 6200 studenter. SINTEF anser det
som viktig at disse planene kan realiseres i et hur-
tig tempo, slik at høgskolemiljøet kan stå best
mulig forberedt til å møte de fremtidige tekno-
logiske utfordringer som klart peker seg ut innen
produktutvikling, oljeutvinning og utnyttelse av
datateknikk.

For å kunne fremme løsninger på hvordan
fremtidig teknologi skal anvendes, er SINTEF
avhengig av et samarbeid med arbeidslivets
organisasjoner. Et interessant eksempel på slikt
samarbeid er prosjektet "1980 årenes verk-
stedsbedrift", initiert av Mekaniske Verksteders
Landsforening og Norges Jern- og Metallar-
beiderforbund.

Hensikten med prosjektet er å finne frem til
generelle kriterier for utformingen av morgen-
dagens verkstedsbedrift. Ved å kunne trekke
på den fagkompetanse en har innen både verk-
stedsteknikk og industriell miljøforskning, har
SINTEF spesielle forutsetninger for å kunne
bidra til å løse slike oppgaver.

Energi

Havteknologi

Arbeidsmiljø
Medisinsk teknikk

Risiko- og sikkerhet

Tverrfaglig forskning

ningsaktiviteten innen medisinsk teknikk gjen-
nom et permanent koordinerende organ.

SINTEFs fagutvalg for teknisk og teknisk/øko-
logisk forskning har i sin innstilling tatt til orde
for å bygge opp ny kompetanse på dette felt. Som
et ledd i dette anbefaler utvalget at det opprettes
et eget råd for arktisk forskning ved UNIT.
SINTEF føler behov for å styrke sin kompetanse
på dette for landet viktige område og er særlig
opptatt av de muligheter som ligger i et inter-
nasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter
knyttet til Svalbard.

Et utvalg, som ble oppnevnt i 1978, har i sin
innstilling konkludert med at SINTEF bør ut-
bygge sine aktiviteter innen feltet sikkerhets-

Tverrfaglig forsk ning

SINTEF er til enhver tid opptatt av å utvikle
organisasjonsformer som kan bidra til å utnytte
høgskolemiljøets bredde mest mulig effektivt.
Noen av disse tiltakene er nevnt nedenfor.

For bedre å tilrettelegge den faglige aktivitet
ir.uen arbeidsmiljøforskning, har stiftelsen ned-
satt et programutvalg sammensatt av represen-
tanter for de fagmiljøer som har tilknytning til
feltet. Innstillingen fra fagutvalget for medisinsk
teknikk med representanter fra Regionsykehuset
i Trondheim, UNIT/avd. for medisin, NTH og
SINTEF, har vært forelagt en rekke ytre instanser
til uttalelse. Disse støtter innstillingens konklu-
sjoner, herunder behovet for å få bygd ut forsk-

Søppelplass ved en tettbebyggelse på Svalbard. Arbeidet
innen avfalhteknologi utgjør en viktig del av SINTEFs
forskningsengasjement i arktiske strøk.
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forskning. På grunnlag av dette har SINTE Fs sty-
re opprettet et eget programutvalg for sikkerhets-
forskning. I programutvalgets arbeidsområde
inngår blant annet brannteknikk, modell- og
simuleringsteknikk, systemteknikk, systemteori,
sannsynlighetsberegninger, risikoanalyser og ar-
beidslivsvitenskap.

Innstillingen fra NTHs virksomhetskomite for
samfunnsfag og administrative fag har vært drøf-
tet. SINTEF mener samfunnsfagenes plass i høg-
skolemiljøet bør styrkes, ikke minst med tanke
på tverrfaglige forskningsprosjekter hvor de tek-
nologiske problemstillingene må sees i vidt sam-
funnsmessig perspektiv. SINTEF betrakter den
eksisterende kompetanse ved IFIM som et viktig
ledd i dette arbeidet, men har savnet et tilsvar-
ende miljø i forholdet til økonomifagene ved
NTH. SINTEF har derfor inngått en avtale med
Institutt for økonomi, NTH, om oppdragsforsk-

ning. SINTEFs nye avdeling for økonomi ble
formelt opprettet 1. januar 1980.

De hydrodynamiske laboratorier

Første del av utvidelsen ved de hydrodynamiske
anlegg på Tyholt, ble avsluttet i mars 1979, ved
at forlengelsen av slepetanken i Skipsmodelltan-
ken ble fullført. Byggingen av havmiljøbassenget
på 80x50 meter med 10 meter dybde, pågår nå
for fullt og vil være avviklet tidlig i 1981. Utbyg-
gingen er i det vesentligste finansiert av NTNF,
som vil stå som formell eier av anleggene.

Organisasjonen Norges Hydrodynamiske Labo-
ratorier (NHL) er etablert for å forestå driften
og oppdragsvirksomheten ved de nye laboratorier
og sikre en best mulig samlet anvendelse av ins-
titusjonenes fagmiljø innen hydroteknikk. NHL
er et driftsfellesskap mellom NSFI og SINTEF

Modell av Marinteknisk senter, Tyholt, med de nye hydrodynamiske laboratorier.
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der begge parter er gått inn med 50% ansvar og
rettigheter. Organisasjonen består av de to divi-
sjonene Skip- og havlaboratoriet (på Tyholt) og
Vassdrags- og havnelaboratoriet i Klæbuveien.

Etter dannelsen av NHL, består OTTER-grup-
pen av NSFI, SINTEF og NHL. Som et første
ledd i arbeidet med å gjøre NHL kjent på ver-
densmarkedet, deltok OTTER-gruppen med en
fysisk modell av laboratoriene ved Offshore
Technology Conference i Housten våren 1979.
Både anleggenes størrelse og bølge-, vind- og
strømningsutstyr vakte internasjonal oppmerk-
somhet.

Internasjonalt samarbeid

De utenlandske oljeselskaper forventes å investere
betydelige forskningsmidler i Norge i tilknytning
til fjerde konsesjonsrunde. NTNF har i samarbeid
med Olje- og energidepartementet etablert en
egen administrasjon for å følge opp dette.
SINTEF har gått inn i konkrete forhandlinger
med flere utenlandske oljeselskaper og er for-
beredt på at dette vil gi forskningsoppgaver av
betydelig omfang.

For å klarlegge aktuelle områder for forsknings-
samarbeid mellom Vest-Tyskland og Norge, er
det nedsatt et felles forhandlingsutvalg.

SINTEF er representert i dette.
Som et resultat av sitt medlemskap i WAITRO

(World Association of Industrial and Technical
Research Organisations), har SINTEF inngått en
samarbeidsavtale med det brasilianske forsknings-
institutt IPT (Instituto de pesquisas technologi-
cas) i Sao Paulo. Samarbeidet er først og fremst
rettet mot offshoresektoren, og avtalen vil løpe
over fem år.

Drift og økonomi

Også i 1979 har det funnet sted en økning i
SINTEFs aktivitetsnivå i forhold til året før.
De negative virkningene av at det ble iverksatt
prisstopp og tariffmessig lønnsregulering uten
tilsvarende prisregulering, har imidlertid vært
følbare. Dette har i noen grad gått på bekostning
av videreutviklingen av medarbeiderkompetanse

og langsiktig egeninitiert forskning. Lønnsstop-
pen gjør det dessuten stadig vanskeligere å be-
holde rutinerte og høyt kvalifiserte medarbeidere
samtidig som rekrutteringen, spesielt til EDB og
petroleumsteknologisektoren, vanskeliggjøres på
grunn av skjevheten mellom SINTEFs og andre
institusjoners lønnsnivå.

Ett av resultatene av mer avansert teknologi,
er at forskningen blir mer utstyrskrevende. Til
tross for at prisstoppen har ført til en økonomisk
merbelastning, har SINTEF i 1979 utvidet uttel-
lingene til anskaffelse av nytt utstyr med over
2 mill. kroner i forhold til fjorårets nivå. Et
automatisk Auger spektrometer som er tatt i bruk
ved ELAB, er et av de mest avanserte analysein-
strumenter som finnes i Norge. Instrumentet er
det eneste i sitt slag ved en forsknings- og under-
visningsinstitusjon i hele Europa. Flere store
norske bedrifter er kunder ved det nye analyse-
laboratoriet, som SINTEF håper vil utvikle seg
til et nasjonalt kompetansesenter på sitt område.

SINTEFs Nord-Norgekontor ble opprettet for
fire år siden og har frem til i dag bestått av en fast
ansatt medarbeider. Virksomheten er i alt vesent-
lig finansiert av Industridepartementet som en
prøveordning. Prøvedriften vil ifølge St.prp. nr.
1 for 1979-80 fortsette til Industridepartemen-
tet har vurdert og utarbeidet et samlet opplegg
for den videre utbygging av det teknologiske ser-
vice- og veiledningstilbud i Nord-Norge.

SINTEF ser på virksomheten ved Nord-Norge-
kontoret som et viktig ledd i arbeidet for å bedre
kontakten til små og mellomstore foretak og tar
sikte på en opptrapping av denne virksomheten.
I lys av de positive erfaringer som er gjort til nå,
vil SINTEF legge stor vekt på å videreutvikle
samarbeidet med de øvrige institusjoner ved det
teknisk-økonomiske veiledningssenter i Narvik.

Arbeidet med å oppføre SINTEFs nye admini-
strasjons- og forskningsbygg på Lerchendal tok
til i januar 1979. Fremdriften av byggearbeidene
har fulgt den oppsatte plan, og en regner med
innflytting høsten 1980.

Det er gitt tilsagn om finansiering av halvparten
av byggekostnadene over statsbudsjettet gjennom
NTNF. Den øvrige halvpart av byggesummen er
skaffet til veie ved lån og egne midler.
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Oppføringen av SINTEFs nye forsknings- og administra-
sjonsbygg på Lerchendal tok til i januar 1979.

I tillegg til SINTEFs sentraladministrasjon vil
Lerchendalbygget huse NIS, og deler av RUNIT.
Overflyttingen innebærer at plassforholdene
andre steder i høgskolemiljøet forbedres, til for-
del for såvel NTH som SINTEF.

Etter anmodning fra Televerkets Forsknings-
institutt (TFI) har S.INTEF tatt initiativ til å få
etablert et samarbeid mellom deltakere fra Trond-
heim i forsøksprosjektet for utprøving av teledata.

Teledata går ut på å overføre informasjon fra en
sentral database til den enkelte abonnents fjern-
synsmottager via telefonnettet. Foruten SINTEF
- herunder ELAB og RUNIT - deltar NTHs biblio-
tek, Adresseavisen og A/S Trønderdata i dette ar-
beidet. Brukergruppen vil installere egen innmat -
ningsterminal i høgskolemiljøet og legge inn ulike
former for informasjon til den sentrale database
ved TFI.
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SINTEF BYGGER BOLIGFELT BASERT PÅ
LAVENERGI

14 eneboliger blir "prøvehus" for solvarme-
systemer, varmepumper, superisolasjon og andre
energisparende tiltak.

Energisparetiltak i bolighus har fått stor aktua-
litet, men ennå mangler det mye på at vi har til-
skrekkelig og fremfor alt eksakt nok viten om
hva de ulike tiltak og tekniske løsninger som er
aktuelt i dag, kan gi av spareeffekter.

For å få pålitelige svar på en rekke faglige
spørsmål som har med dette tema å gjøre, skal
SINTEF etter oppdrag fra NTNF våren 1980
starte byggingen av ialt 14 frittliggende enebo-
liger på et 6,6 dekar stort tomteområde i den
nye Heimdalsbyen ved Trondheim.

Dette vil bli typiske lavenergi-hus, hvor det
skal prøves en rekke ulike typer og kombina-
sjoner av oppvarmingssystemer, og også eks-
perimenteres med isolasjonstykkelsen i ytterveg-
ger og golv, eventuelt også med nye typer vindus-
glass og spesielle gardiner. For øvrig skal husene
utformes i samsvar med den standard som er van-
lig for husbankfinansierte boliger i dag.

De tiltak som skal prøves i praksis er på for-
brukssiden bedre isolasjon, bedre vinduer, bedre
lufttetthet, varmegjenvinning fra ventilasjonsluft
og fra avløpsvann. På forsyningssiden vil en skaffe
seg erfaringer om bruk av styringssystemer for
inneklima, varmepumper og soivarmesysterner.
Dette er på ingen måte "fantasiløsninger", men
nøkterne ideer til energisparing i boliger som kan
tenkes å få betydning i vårt land i løpet av
80-årene.

Tre av boligene blir utstyrt med forskjellige
typer solvarmesystemer og varmelager i kjeller
eller byggegrunn, mens ytterligere fire hus får
felles luft/vann-varmepumper med oljebrennere
i serie, for romoppvarming og forvarming av
vann, men også her blir det variasjon i opplegget.
For en boligs vedkommende er det planlagt en
myr/Iuftvarmepumpe for romoppvarming, og i to
hus skal det installeres luft/luftvarmepumper — i
det ene tilfellet med flere små hermetiske kom-
pressorer i tillegg.

Det er ventet at prosjektresultatene vil gi et
bedre grunnlag enn hva vi har i dag for vurdering
og sammenligning av rentabiliteten for de ulike
energisparende tiltak som er aktuelle for frittlig-
gende boliger. Praktisk prosjektering og tilpasning
av ideene til et reelt byggeprosjekt vil dessuten
øke innsikten i de økonomiske aspekter ved de
enkelte tiltak. Det er naturlig å anta at prosjektet
vil stimulere byggebransjen til utvikling av tek-
nisk/økonomiske løsninger som kan ha såvel
markedsmessig som samfunnsøkonomisk betyd-
ning.
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Automatisk overvåking av bearbeidingsproses-
ser hindrer maskinskader:

Maskinen kan stoppes 0,25 sekunder etter verk-
tøyhavari

Operatørens oppgaver ved en numerisk styrt
verktøymaskin i mekanisk industri består vesent-
lig av service- og overvåkingsfunksjoner. 60-80%
av hans tid antas å gå med til overvåking av pro-
sessen. I denne tiden må operatøren være parat
til å gripe inn og stoppe maskinen hvis noe går
galt. Mange operatører opplever dette som en be-
lastning. SINTEF har tatt initiativ til et nordisk
samarbeidsprosjekt hvor en prøver å automati-
sere denne overvåkingsfunksjonen.

Verktøy

Måletrafo

den tiden som går fra bruddet inntreffer og til
verktøybevegelsen stopper.

En operatør trenger til sammenligning 1—5
sekunder for å stanse maskinen etter verktøy-
havari. En så lang reaksjonstid forårsaker svært
ofte skade på verktøyholder og arbeids-stykke,
slik at dette må vrakes.

Det viser seg at bearbeidings-kreftene øker ved
ekstrem verktøyslitasje eller brudd. Denne effek-
ten utnyttes i overvåkingen ved at regnemaskinen
blir programmert av prosessen etter "teach in"
prinsippet. På grunnlag av det "innelærte" pro-
grammet blir maskinen stoppet når feil inntreffer.

Gjennom lengre tid har en arbeidet med å finne
pålitelige og enkle metoder for å registrere be-
arbeidingskreftene. Det store antall verktøy-
maskinvarianter, og det teknisk kompliserte mil-
jøet, stiller store krav til eventuelle sensorers
robusthet. Ved siden av dette må måleutstyret
kunne installeres på forskjellige maskiner uten
ombygginger.

Som en løsning på disse problemene har
SINTEF valgt å måle strømmen til maskinens
motorer. Når prosessen går normalt, skal strøm-
men ligge innenfor visse normverdier fastsatt av
"teach in" programmet. Overvåkingssystemet
stopper så maskinen når avvik fra normverdien
inntreffer.

Overvåking av bearbeidingsprosess i dreibenk.

De prosessavbryteiser som finner sted hyppigst,
skyldes gjerne:

— Stor verktøyslitasje eller verktøybrudd.
— Problemer forbundet med lange spon.

Å registrere verktøyslitasjen kontinuerlig, slik
at skjær kan skiftes før stor slitasje eller brudd
inntreffer,er ønskelig. Imidlertid finnes det i dag
ikke noe måleutstyr som kan mestre denne opp-
gaven på en pålitelig måte. Størrelsen på skader
som inntreffer ved verktøybrudd, er avhengig av

Hva skjer med naturmiljøet når søppelhaugene
vokser?

KONSEKVENSANALYSER AVDEKKER
PROBLEMENE

For å oppfylle våre lover om forurensning, pro-
duktkontroll og planlegging, vil det bli nødvendig
å utføre ulike typer konsekvensanalyser. En del
av disse analysene går på forholdet til naturmil-
jøet, eller økosystemet om en vil. Ideelt sett skal
ikke noen aktivitet settes i gang før en har over-
sikt over hele økosystemet. SINTEF har startet
forberedelsen til slike analyser for behandling av
kommunalt avfall.
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Avfall og økosystemet

Våre mange fyllplasser danner et nettverk av di-
rekte kontaktpunkter mellom en stadig økende
avfallsmengde og vårt naturmiljø.

Gjennom fargemerking av over 600 måker på
søppelplassen utenfor Trondheim har en påvist
at fuglene på kort tid har spredd seg over store
områder. Vi har i dag observasjoner av fugl som
ble merket på søppelplassen ved Trondheim fra
sydlige deler av Nederland til Nordkapp. Dette
viser at en ikke har noen lokal "søppelfugl" i
Trondheim. De tiltak som settes i verk lokalt
kan ha ringvirkninger langt utover nærmiljøet,

Tverrfaglig forskningsbehov

Det skisserte problemfelt har en sterk tverrfaglig
karakter, og fagbredden i forbindelse med øko-
konsekvensanalyser av avfallsbehandling kan
illustreres ved figuren nedenunder. Vi har i dag
ikke institusjoner som alene sitter med kompe-
tanse på alle feltene, og det stilles store krav til
samordning av innsats. Det vil være nødvendig
med en sterk brobygging mellom de tekniske og
biologiske fag.SINTEF harmed sin organisasjons-
form gode forutsetninger for å spille en aktiv rolle
i dette arbeidet.

Elektronikk
Telemetri

Radioaktiv merking

Smitte og
parasittspredere

Popu lasjonsdy nam i kk
Biotopkrav

Vegetasjonsstudier

Analyseteknikk
Tungmetaller
Giftstoffer

Øko
konsekvens-

analyser Avfallsteknikk
. Renseteknikk

Biomodellbygging Økosystemstudier
Materialstrøms M i nisy sterner

analyser

Øko konsekvensanalyser av avfalls be Handling involverer mange fagområder.

36



"Søppelfugl" som sentral faktor

Store flokker kråke, måke og ravn er karakteris-
tiske trekk for de fleste av våre søppelplasser. En
tenker seg at dette kan påvirke vårt økosystem i
særlig tre sammenhenger:

1. Matavfallet på søppelplassene vil virke som
"hjelpeforing" av søppelfugl vinterstid. Dette
forstyrrer det naturlige konkurranseforhold
mellom artene og dermed faunabalansen.

2. Spredning og overføring av smittestoffer og
parasitter fra avfallsplassens spesielle miljø til
økosystemet eller spesielt sårbare deler av det
langt utenfor søppelplassen.

3. Spredning og oppkonsentrering av giftstoffer
fra avfallsplassen gjennom næringskjedene.

HJEMMEMOTTAKER FOR SATELLITT-TV

SINTEF deltar i et internordisk prosjekt som er
økonomisk støttet av Nordisk Industrifond. Mål-
settingen er å utvikle en første generasjon mot-
taker for individuelt mottak fra en eventuell nor-
disk kringkastingssatellitt. Tanken bak dette er å
forberede norsk industri til å ta opp konkurransen
fra storprodusenter i v' 'undet.

Det er fire samarbeidspartnere i prosjektet med
hver sine deloppgaver. Disse er, foruten SINTEF
v/Elektronikklaboratoriet (ELAB): Statens Tek-
niska Forskningsanstalt (VVT), Finland, Mikro-
vågsinstitutet (MI), Sverige og Aalborg Universi-
tetscenter (AUC), Danmark.

MI og SINTEF skal sammen utvikle en komp-
lett utendørsenhet basert på dagens teknologi.
MI utvikler RF-hodet og SINTEF antennen.
VVT vil benytte en nyere teknologi i RF-hodet,
mens AUC forsøker en alternativ metode for
kanalvalg.

En individuell mottaker for satellitt-kringkast-
ing vil bestå av to tilleggsenheter til en konven-
sjonell fjernsynsmottaker

— Utendørsenhev (antenne og RF-hode)
— Innendørsenhet (kanalvelger og demodu-

lator)

Utendørsenheten består av en reflektoran-
tenne, (ca. 90 cm i diameter) og en frekvensom-
former fra 12 til 1 GHz.

Første mellomfrekvens fra utendørsenheten
kommer via koaksialkabel til innendørsenheten.
DC-kraft til RF-enheten går via samme kabel.

SINTEFs prosjektdel har som mål å utvikle en
komplett antenne for masseproduksjon. Utford-
ringen her ligger i å velge form og materiale som
gir mulighet for automatisert produksjon.

Original bruk av statisk analyse:

MATEMATISK BEREGNINGSMODELL BE-
SKRIVER RYGGLIDELSE

Hva har faktorer som størrelsen på muskelkref-
ter, materialegenskaper og geometri å si for rygg-
lidelsen scoliose ? Dette er ett av de spørsmål en
skal prøve å gi svar på ved statisk analyse av
ryggsøylen. I regi av et tverrfaglig samarbeids-
prosjekt mellom SINTEF og Sophies Mindes
Ortopediske Hospital, er det utviklet en mekanisk
beregningsmodell som skal fortelle oss hvordan
geometrien til ryggsøylen forandrer seg når den
belastes. Ved å beskrive analyttiske sammenhen-
ger som en ellers bare observerer, vil vi kunne
oppnå bedre innsikt i ryggsøylens funksjoner.

Scoliose er utbredt i ca. 2% av befolkningen
og rammer først og fremst barn som vokser fort,
særlig jenter. Behandlingen består vanligvis i å
bruke støttekorsett og/eller operasjon. Den egent-
lige årsak til scoliose er ikke klarlagt. Virkningen
av sykdommen er imidlertid at den naturlige
geometrien til ryggsøylen blir forstyrret som
følge av endrede materialegenskaper og unor-
mal sterk vekst i den enkelte ryggvirvel. En end-
ret geometri av ryggsøylen kan føre til at de kref-
tene som virker på den øker. Denne kraftøkingen
kan igjen gi enda større avvik i geometrien.

Beregningsmodellen består i å la musklene
virke slik at kun trykk-kraft overføres gjennom
ryggsøylen. Den kraft som hver muskel kan virke
med, er imidlertid begrenset, slik at ryggsøylen
også kan bli utsatt for bøyemoment og torsjons-
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moment ved høye belastninger eller unormal
geometri av søylen. Momentpåkjenning av rygg-
søylen vil gi relativt store deformasjoner sammen-
lignet med ren trykkpåkjenning langs hele søylen.

Muskler som stabiliserer ryggsøylen

Det brukes lineær og kvadratisk programmering
med begrensninger på størrelsen av muskelkref-
tene for å beregne det sett av muskelkrefter som
vil gi minst mulig momentpåkjenning på rygg-
søylen. Ut fra de funne muskelkreftene beregnes
så en ny geometri for søylen basert på material-
egenskapene til ryggvirvlene. Data for utgangs-
geometri av ryggsøylen og materialegenskaper til
de enkelte virvler er målt ved Sophies Minde.

Biomekanikk — det vil si bruk av mekaniske
analyseprinsipper på levende organismer — er et
nytt fagområde i Norge. Det skal bli interessant
å se hvilke resultater som kan oppnås ved et slikt
samspill mellom medisin og teknikk.

Fiskens art og størrelse kan bestemmes ved
akustiske signaler

Akustisk utstyr som ekkolodd og sonar har lenge
vært brukt av fiskere for å finne fiskeforekomster.
Havforskerne bruker også ekkointegrering for å
få et mål for mengden av fisk i en forekomst.
Som et ledd i en bedret forvaltning av våre fiske-
ressurser er det imidlertid et økende behov for å
kunne måle også arts- og størrelsesfordeling av
fisk i en forekomst. Idag oppnås dette ved tråling
med etterfølgende manuell sortering og prøving.
Dette er en langsom og tidkrevende metode som
dessuten er usikker idet trålingen har vist seg å
være selektiv.

Prosjektet "Resonans i Biomasse" har som for-
mål å komme frem til akustiske metoder for
størrelse- og artsbestemmelse av frittsvømmende
fisk. Etter en vurdering av alternative prinsipper
valgte vi tidlig i prosjektet å legge innsatsen på
lengdebestemmelse av fisk ved å måle resonans-
effekter i svømmeblæren. Prinsippet baseres på
at svømmeblæren, som er gassfylt, har en
resonansfrekvens som er omvendt proporsjonal
med blærens størrelse. Når blæren utsettes for et
lydtrykk med en gitt frekvens, vil den komme i
svingninger med sterkest utslag, og følgelig ster-
kest ekko, når lydens frekvens er lik resonansfre-
kvensen.

Ved å måle ekkostyrken som funksjon av fre-
kvensen, fåes et mål for størrelsesfordelingen av
svømmeblærene i en forekomst. Derved kan en
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Som et ledd i prosjektet "Resonans i Biomasse" ble det
sommeren 1978 gjennomført et tokt med F/F Johan
Ruud, der det eksperimentelle utstyr ble brukt på en
rekke forskjellige fiskeforeko mster,

også bestemme størrelsen av fisken. Dette forut-
setter at vi kjenner sammenhengen mellom
fiskens og svømmeblærens størrelse og form for
de aktuelle fiskearter og resonansfrekvensens
variasjon med dybden.

Ved prosjektets begynnelse i 1976 var disse
forhold lite kjent og det ble derfor utført kon-
trollerte målinger på 10 forskjellige arter i lengde-
området 3-30 cm. Under dette arbeidet ble det
konstatert at resonansfrekvensen er svært av-
hengig av om fisken er vant til å være på det
dypet den befinner seg på.

Svømmeblærens hovedfunksjon er å holde
fisken oppdriftsmessig nøytral. Senkes fisken
raskt til et større dyp, vil blæren komprimeres

og resonansfrekvensen stige. For å opprettholde
likevekten vil fisken produsere gass for å øke
blærevolumet, og under dette vil resonansfre-
kvensen gradvis synke igjen. Tilsvarende effekter
finner sted når fisken raskt heves til et mindre
dyp.

SINTEF har laget eksperimentelt utstyr, som
kan benyttes fra et stasjonært fartøy samt data-
maskinprogrammer for analyser av måledata. I
1978 ble det gjennomført et tokt i Troms med
F/F "JOHAN RUUD" hvor en brukte utstyret
på en rekke forskjellige forekomster. I tillegg ble
det trålt og utført vanlig størrelse- og artssorte-
ring. Figuren viser et typisk resultat fra er; blan-
det forekomst av lodde og sild. Stort sett er det
godt samsvar mellom den akustiske og manuelle
metode, men den akustiske metoden er vesentlig
hurtigere og krever mindre bemanning.
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Avdelingens faglige virksomhet har i det vesent-
ligste vært samlet i tre fagfelt:
— Måleteknikk og presisjonsmekanikk
— Anvendt systemanalyse
— Pulverteknologi, støv- og gasseksplosjoner.

Måleteknikk og presisjonsmekanikk

Fagfeltet spenner fra sensorutvikling via signal-
transmisjon og signalbehandling til simulering og
resultatpresentasjon. Bygging av prototyper av
måleinstrumenter og elektromekanisk apparatur,
utgjør en vesentlig aktivitet.

Marin miljø og ressursovervåking

Teknologi for operative bøyesysiemer utvikler
sensorer og databøyer for innsamling av meteo-
rologiske og oseanografiske data. Prosjektet byg-
ger på et bredt samarbeid mellom en rekke norske
institusjoner innen meteorologi, oseanografi,
kontinentalsokkelundersøkelser og forskning i
polarområdene. I 1979 har avdelingen stått for
utvikling og drift av flere bøyestasjoner. Det er
også foretatt forbedringer av sensorer og elektro-
nisk utstyr.

COST-43 er et samarbeidsprosjekt i regi av
Den europeiske samarbeidsorganisasjon for viten-
skap og teknikk. Formålet er å opprette et n-~tt
av oseanografiske og meteorologiske databøyer i
europeiske farvann.

Sekretariatet for COST-43 er lagt til CMI/
ANT. Det er etablert en norsk COST-43 komite
for å ivareta norske interesser og koordinere
norsk databøye-aktivitet.

Oppgavene ved avdelingen i 1979 har omfattet
opprettelse av felles stasjoner, standardiserings-
arbeid, utveksling av data og informasjon.

Gjennom prosjektet NORSEX (Norwegian
Remote Sensing Experiment) er avdelingen aktivt
med i den betydelige aktivitet som det for tiden
er på feltene fjernmåling fra amerikanske satel-
litter og behandling av billedinformasjon fra satel-
littene i synlig lys, infrarødt lys og mikrobølge-
området. NORSEX er et internasjonalt samarbeid
mellom flere institusjoner. Det går i hovedtrek-
kene ut på å samle inn og analysere data fra satel-
littfjernmåling og supplerende målinger med sikte
på oseanografiske anvendelser.

Databøye BS-7 forankret vest av Shetland 1979

HF instrumentseksjon for bruk i bøye
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Partikulære forurensninger

På oppdrag fra smelteverk-industrien bearbeides
prosjektet kompaktering av silikastøv, der en sø-
ker å bidra til en reduksjon av røkutslippet fra
smelteovnene. Avdelingens mangeårige erfaring i
studier av partikkelforurensninger kommer til
nytte i disse undersøkelsene, som har til hensikt
å finne sammenhenger mellom røkstøvets opp-
førsel i behandlingsanlegg og transportsystemer
og formen på de til dels meget komplekse partik-
ler slike støv består av.

Et viktig ledd i avdelingens pågående studier
av partikulære forurensninger er nærmere under-
søkelser av partikkeltyper som vites å ha helse-
skadelige virkninger.

Instrumentering for petroleumsutvinning

Arbeidet med ultralydbasert måling av væske- og
gasstrøm i rør har gjort vesentlige fremskritt i lø-
pet av året, i og med at en nå ser ut til å mestre
den akustiske kobling mellom de piezoelektriske
krystaller og gass som strømningsmedium. En
enkel vaeskestrømsmåler har vært utprøvet i
industrielt miljø og har gitt verdifulle erfaringer
med hensyn til virkningen av gassbobler i væsken.

Innen fartøydynamikk har arbeidet vært fi-
nansiert utelukkende via industrioppdrag, noe
som har gitt små muligheter til vesentlig nyutvik-
ling og forskning. Regnemaskinsimulering av far-
tøybevegelser vil fortsette en tid fremover, men
en tar sikte på å koble dette til fullskalamålinger
av fartøybevegelser og ytre krefter for å ha en
mulighet til å drive selvstendig metodeutvikling.

Dyptauing av sensorbærer er et samarbeidspro-
sjekt med Institutt for kontinentalsokkelunder-
søkelser. Ved avdelingen har en avsluttet arbeidet
med modellutvikling og testing av en dynamisk
modell av kabel og tauelegeme.

Som avslutning på NTNF-prosjektet Styring
av stigerørsprofil, har en utarbeidet et forslag til
et system for overvåking av utbøyning og belast-
ning i stigerør tilknyttet flytende produksjons-
plattformer.

Arbeidet med en simuleringsmodell for foran-
krete bøyer har fortsatt i 1979 og er nå avsluttet.
En har fått et verktøy som kan benyttes i kon-

struksjonsfasen til å beregne bevegelser av for-
skjellige modeller av bøye og ankersystem.

Automatisk dimensjonsmåling

Formålet med forskningsprogrammet er å utvik-
le industrielle målesystemer basert på kombina-
sjon av berøringsfri sensorteknikk, mikrodata-
teknikk og presisjonsmekanikk. Systemet anven-
des i forbindelse med automatisert kvalitetskon-
troll (dokumentasjon, sortering), styring av til-
virkningsprosesser eller styring av håndterings-
automater. 1979 har vært et oppstartingsår.
Gjennom intern opplæring har en gjort seg kjent
med ulike måleprinsipper og typer av utstyr. Det
er også utført et par forprosjekter som industri-
oppdrag.

Industriell Automatisering

Prosjektet Datastyring i zinkindustrien går ut på
å installere moderne datautstyr i lutningsavdelin-
gen ved Norzink i Odda for å oppnå økonomiske
besparelser og miljømessige forbedringer. Utsty-
ret er montert sammen og programmert. I desem-
ber ble det flyttet til Odda, installert i kontroll-
rommet og tilkoplet prosessen.

Avdelingen har også i 1979 vært engasjert i vi-
dere utvikling av styresystemer for industrirobo-
ter. Arbeidet er knyttet til utvikling av et nytt
operatør-kommunikasjonssystem, som gir opera-
tøren full oversikt over utstyrstilstand og produk-
sjonstilstand. Det tas sikte på at roboten selv
skal kunne gi veiledning til operatøren om hvor-
dan en robot skal opereres. Dette vil gjøre indu-
stroroboter enklere i bruk. Arbeidet utføres i
samarbeid med TRALLFA, Nils Underhaug A/S.

Automatisk syntetisering av menneskelig tale
ved hjelp av små datamaskiner er et aktuelt forsk-
ningsområde. Arbeidet i 1979 har hovedsakelig
gått ut på å studere de forskjellige metoder for
syntetisering av menneskelig tale. Men parallelt
med dette er det utviklet prototyputstyr som skal
installeres i en industribedrift.

Biomedisinsk teknikk

Avdelingen kom tidlig med i oppbyggingen av
biomedisinsk teknikk i Norge. Finansierings-
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mulighetene har i alle år vært sterkt begrenset og
er det fremdeles. Behovet for medisinsk teknisk
ekspertise er imidlertid økende og det er positivt
at helsemyndighetene etter hvert er begynt å
støtte forskning innen feltet. Norsk industri har
også kommet mer med i de siste årene.

Ï 1979 ble den første prototyp av et talegjen-
kjenningssystem ferdig utviklet. Formålet med
prosjektet var å utvikle et enkelt og rimelig sy-
stem for automatisk gjenkjenning av adskilte ord
i et ordforråd på opptil 25 ord. Prosjektet utfø-
res i samarbeid med brukerorganisasjonene. Et
av målene er å bidra til mer meningsfylte arbeids-
plasser for funksjonshemmede.

I samarbeid med og etter oppdrag fra Norsk
Undervannsinstitutt har avdelingen utviklet et
transmisjonssystem for overføring av fysiolo-
giske målevariable fra dykkere. Systemet har 5
parallelle kanaler som moduleres inn på linjen
for taleoverføring (telefonsambandet) i dykker-
kabelen.

Det er også utviklet en ultralydmåler for pus-
testrøm som skal bygges inn i dykkermasken.
Måleprinsippet representerer en elegant løsning
på måling av luftstrømshastighet som kan brukes
for mange forskjellige måleoppgaver.

Rakett-teknologi

Arbeidet med integrering av instrumentseksjoner
for forskningsraketter for NTNFs Komite for
romvirksomhet, har økt i omfang og kompleksi-
tet. I løpet av 1979 er 4 nyttelaster ferdiggjort,
mens 11 er under arbeid. 1 løpet av året er det
anskaffet utstyr for fremstilling av karbonfiber-
armerte materialer, noe som vi forventer vil
kunne gi gode muligheter for vektreduksjoner i
de bærende deler av nyttelaststrukturen. Av spe-
sielle oppgaver kan nevnes konstruksjon og
fremstilling av delstruktur for "Space Lab". Det
utføres i dag arbeider for tyske og amerikanske
forskningsgrupper, koordinert gjennom NTNFs
Komite for romvirksomhet.

Instrumenttjeneste

NAVFs instrumenttjeneste har i 11 år vært dre-
vet av avdelingen. Formålet er å bistå forskere

ved universiteter og høgskoler med formidling av
utstyr og faglig bistand.

NTNFs industrielle instrumenttjeneste er og-
så lagt til avdelingen. Arbeidet koordineres med
tilsvarende tjenester ved Sentralinstituttet i Oslo.

Anvendt Systemanalyse
Målsettingen med fagfeltet er å bidra til metode-
utvikling for analyse av dynamiske samfunnssy-
stemer og søke å løse konkrete oppgaver med de

1 nye verktøy som hjelpemiddel. Det er et klart
behov i samfunnet for oversiktsanalyser av øko-
nomisk, teknologisk og sosiologisk art.

Petroleumsøkonomi

I løpet av året ble Sentret for Petroleumsøko-
nomiske Studier startet ved avdelingen. Sentret
har sitt eget råd, og har som formål å bygge opp
nasjonal kompetanse innen petroleumsøkonomi.
Prioriterte oppgaver for de to kommende år vil
være konsentrert om følgende forskningsområ-
der:
— internasjonal pris- og kvantumstilpasning på

verdens petroleumsmarked,
— nasjonal styring og kontroll av petroleums-

aktivi teten,
— analyse av usikkerhet og konsekvenser av usik-

kerhet for beslutninger.

En har i 1979 videreutviklet arbeidet med
OILTANK, simuleringsmodell for verdens olje-
pris og tanketterspørsel som simulerer verdens
oljeproduksjon, forbruk, prisutvikling og tank-
transportbehov under forskjellige valgbare antak-
elser om den fremtidige oljepolitikken. Verden
er delt opp i 16 regioner. Modellen kan også
brukes til å analysere usikkerheten i de ovenfor
nevnte variable. Denne modellen er den eneste
utenfor USA som er innbudt til å delta i neste
Energy Model Forum (EMF). EMF blir ledet fra
Stanford University og søker å skape innsikt ved
å sammenligne et 10-talls modeller som alle er
egnet til å belyse samme problemområde.

Modellen vil være en krumtapp i arbeidet i
Sentret i første halvdel av 1980-årene.
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I samarbeid med Oljedirektoratet er prosjek-
tet Simulering av usikkerhet i produksjonsprog-
noser (PROPRO) gjennomført. Prosjektets
hovedmålsetting har vært å utvikle en produk-
sjonsmodell for olje-og gassfelter hvor det ekspli-
sitt blir tatt hensyn til usikkerheten i de fakto-
rene som brukes til å beskrive produksjonsfor-
løpet. Videre skulle modellen kvantifisere og
presentere usikkerheten i selve produksjons-
prognosen for enkeltfelt og i totalprognosen for
alle felt. Prosjektet ble fullført i oktober 1979,
og modellen overført til Oljedirektoratets regne-
anlegg. Modellen vil i løpet av 1980 bli tatt i
bruk som et verktøy i OD's prognosearbeid.

Prosjektet Simuleringsmodell for tildeling av
blokker, leting og utvinning av petroleum på
norsk sokkel er finansiert av NTNF ved Utvalg
for oversiktsanalyser. Formålet med prosjektet
har vært å bygge en simuleringsmodell for akti-
vitetene omkring petroleumsutvinningen på
sokkelen. Modellen er implementert på data-
maskin, og ulike beslutningstagere kan kommu-
nisere interaktivt med modellen under spillet. En
operativ versjon av spillandelen var ferdig i de-
sember 1979, og systembeskrivelse vil foreligge
i mars 1980.

Energianalyse

Forskningsprogrammet energianalyse har også i
år vært konsentrert rundt to prosjekter: Den
kraftintensive industri i fremtiden, og Energimo-
dell for Norge (ENOR). Hovedtyngden av arbei-
det er utført for begge prosjekters vedkommen-
de, og i 1980 vil prosjektet om den kraftintensive
industri være avsluttet. På sikt, vil ENOR kunne
være et viktig analyseverktøy også i petroleums-
økonomisk sammenheng og man anser en ved-
varende aktivitet på dette området med tilpas-
ning av modellen til ulike problemstillinger.

Prosjektet Kraftintensiv industri utføres for
NTNF, Utvalg for oversiktsanalyse i samarbeid
med Gruppen for ressursstudier.

Energimodell for Norge, ENOR, er et samar-
beidsprosjekt med Elektrisitetsforsyningens
Forskningsinstitutt, EFI, og Institutt for Atom-
energi, 1FA. Prosjektet er finansiert av NTNF.

Ved avdelingen har en arbeidet hovedsakelig
med detaljer om elektrisitetsforsyningssektoren
og om energibruk i forskjellige industrisektorer.
Arbeidet har blant annet omfattet estimering av
en del priselastisiteter. Det er også utviklet et
dataanalysesystem som bearbeider nasjonale
regnskapsdata til koeffisienter som kan benyttes
i ENOR-modellen.

Fiskerianalyse

I prosjektet pelagiske fiskerier for Norges Fiskeri-
forskningsråd er simuleringsmodellen PEL 6 be-
arbeidet. Det er innlagt opsjon for fartøy eller
tur-kvote i ulike fiskerier, samt opsjon for påmel-
ding etter prioritet eller avstand. Rutine for av-
melding er blitt individualisert. Igangværende ar-
beid omfatter:
— Omstilling i fiskerier
— Aktivitetsregulerte fiskerier, styring og opti-

malitet
— Flerårsdynamikk for industrifisket.

—^Sv

I960 197S 1990 2005 2020

- Gjennomsnittlig kraftpris
(0-30 øre/kWh)

• Produksjonskapasitet
(0-10 mill. årstonn)

• Sysselsetting
(0-50.000 årsverk)

• Varmekraft
(0-75TWh/år>

• Gjenværende vannkraftreserver
(0-1)

• Lønnsomhet
(0-30%)

Kraftprisen økes til langtidsgren.sekostnad i løpet av
perioden 1980-1990, 7% kalkulasjonsrente. Tallene
i parantes viser hvilken skala vi har benyttet, regnet fra
nedre til øvre horisontale linje på figuren.
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Avisøkonomi

Prosjektet Norsk avisøkonomi frem mot 1990
ble avsluttet i begynnelsen av året med en større
prosjektrapport. Prosjektet behandler:
— avisenes økonomiske utvikling i perioden

1968-1976
— avisøkonomiens rammebetingelser i 80-årene.

Det er utviklet modeller for avisenes inntekter
og kostnader. Modellene er kjørt med alternative
forutsetninger. Rapporten viser inntekts- og
kostnadsprognoser basert på ulike forutsetninger.

Prosjektet Pressestøttens innvirkning på kon-
kurranseforholdene i grafisk industri er utført
for Forbruker- og administrasjonsdepartementet
og Industridepartementet. Prosjektets formål er
å undersøke om statens støtte til avisene også
kan ha indirekte følger for konkurranseforhol-
dene i markedet for sivile grafiske produkter.
Prosjektet viser utviklingstrekk i markedsdelingen
mellom rene grafiske bedrifter, kombinerte be-
drifter og utenlandske bedrifter på siviltrykksak-
markedet i Norge.

Resirkulering

Oppdraget for NTNFs Utvalg for fast avfall om
tallfesting av konsekvensene av å omsette kon-
summelk i returemballasje istedenfor dagens
melkekartonger, er avsluttet. Prosjektet viste at
det var mulig å oppnå store prosentvise reduk-
sjoner i energiforbruket ved innføring av retur-
emballasje selv om de absolutte besparelser ikke
var store. Returemballasje-systemene vil imidler-
tid føre til vesentlig større årlige utgifter for sam-
funnet enn dagens engangssystem.

Bransjeanalyse grafisk industri

Arbeidet er lagt opp som en analyse av den his-
toriske utvikling de siste 10 — 15 år, med hoved-
vekt på å beskrive økonomisk utvikling for bran-
sjen sett under ett, for bransjen gruppert etter
bedriftsstørrelse, og for bransjen delt inn etter
geografiske kriterier. Analysen beskriver videre
strukturtrekk ved markedet, og faktorer som
kan påvirke den videre utvikling av grafisk indu-
stri.

Regio nal planlegging

Formålet med prosjektet Plan-hjelp er å utvikle
hjelpemidler for regional og lokal samfunnsplan-
legging.

Hovedinnsatsen i dette året har vært lagt på
utvikling av befolkningsmodeller som gjør det
mulig å fremskrive folkemengden innen lokale
områder av Bergen. Modellen er laget slik at den
knytter den demografiske utviklingen til utvik-
lingen på boligmarkedet. Modellen er operativ og
bruker data fra observerte endringer i folkeregis-
teret de siste tre år for å bestemme utflyttings-
og innflyttingsfrekvenser m.v. Modellen er an-
vendbar på områder ned til ca. 5 000 mennesker.

Pulverteknologi, støv- og gasseksplosjoner

Fagfeltet har sitt utspring i og faglige tilknytning
til kjemiteknikken, og er forankret i solig ekspe-
rimentalteknikk som må suppleres med simule-
ring av dynamiske prosessmodeller.

Pulvermekanikk — lagring, blanding og transport
av pulvere

De teoretiske arbeider over brodannelse i masse-
strømningssiloer er brakt til sin endelige avslut-
ning. I løpet av året er det gjennomført flere silo-
prosjekteringsoppdrag for industri i såvel utland
som innland. En interessant utvidelse av det fag-
lige perspektiv fant sted da CMls pulvermekanis-
ke ekspertise knyttet til siloer også kom til an-
vendelse ved vurdering av rasmekanismer under
bryting av jernmalm i gruver.

Støv- og gasseksplosjoner

Laboratoriet for karakterisering av antennelighet
og eksplosivitet for støv er blitt videre utbygget
i nær kontakt med tilsvarende laboratorier i ut-
landet. Testen for laveste eksplosive støvkon-
sentrasjon er nå godkjent som Nordtestmetode.
Laboratoriet utfører karakteriseringsoppdrag for
norsk og utenlandsk industri og bistår med råd
til utforming av sikkerhetstiltak mot skader ved
støveksplosjoner.

På CMls initiativ er det lagt opp til et inter-
nasjonalt samarbeidsprosjekt med fullskala støv-
eksplosjoner i store beholdere (500 m3). Hen-
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sikten er å fremskaffe pålitelige data for nødven-
dige avlastningsarealer.

CMI har hatt det faglige ansvar for et større
samarbeidsprosjekt mellom CMI, Statoil og For-
svarets Bygningstjeneste. Prosjektet, gasseksplo-
sjonsfarer i offshore oljevirksomhet, har strukket
seg over to år. Prosjektet har hatt som primær
hensikt å kartlegge eksperimentelt og teoretisk
forhold som kan føre til akselerasjon av flamme-
fronten i en gasseksplosjon i lukkede og delvis
lukkede rom.

Driftsenheter

Avdelingens driftsenheter som bibliotek-, verk-
steds- og laboratorievirksomhet er en forutset-
ning for en stor del av de arbeidsoppgaver avde-
lingen utfører. Aktivitetene innen disse miljøene
er primært rettet mot forskningsprogrammenes
behov. I den grad det er ledig kapasitet, tas det
også inn egnede oppgaver direkte fra industri og
andre institutter for å utnytte miljøenes kompe-
tanse og spesialutstyr.

Elektronikklaboratorium

Ved siden av oppdrag for forskningsprogrammene
har arbeidsoppgavene omfattet utvikling av elekt-
roakustiske sensorer for måling av væskers og gas-
sers bevegelse, fiskemerkedetektorer for automa-
tisk registrering og telling av merket fisk ved mot-
taksstasjonene, en elektromagnetisk sensor for
måling av salinitet i vann og strømhastighetsmå-
lere med stor nøyaktighet.

Laboratorium for fysikalsk mikroanalyse

Laboratoriets "scanning" elektronmikroskop
(SEM) benyttes hovedsakelig i forbindelse med
forskningsprogrammet partikulære forurensnin-
ger.

Avdelingens kompetanse innen analytisk mik-
roskopi stilles imidlertid jevnlig til rådighet for

forskere ved andre institusjoner og da ofte på fag-
områder som ligger utenfor avdelingens tradisjo-
nelle arbeidsfelt.

Datalab oratorium

Datalaboratoriet omfatter tre maskiner, et
NORD-10/50 anlegg, en PDP-11/34 og en PRIME
400, sistnevnte eies i fellesskap av ANT og ASU.
Maskinene kan kobles sammen over terminallinje,
og kan betjenes via terminaler fra kontorer rundt
om på huset. Databehandlingen omfatter teknis-
ke, statistiske og administrative oppgaver.

Mekanisk seksjon

Mekanisk seksjon omfatter konstruksjonskontor
og verksted. Ved siden av løpende oppgaver for
forskningsprogrammene har verkstedet utviklet
mekaniske deler for ulike strømmålere for væske
og luftstrøm. Karbonfibre er tatt i bruk som kon-
struksjonsmateriale i forbindelse med forsknings-
raketter. Verkstedet har også påtatt seg presi-
sjonsmekaniske oppgaver* for eksterne oppdrags-
givere.

Info rm as jo ns tjenes te

Sekundærinformasjon fra datalager (USIS) er et
datamaskinbasert "Hvem vet hva" som kan ut-
nyttes av service- og veiledningsinstitusjoner over
hele landet, via dataterminaler over telefonnettet.
Samarbeidspartnere er Institutt for informasjons-
vitenskap ved Universitetet i Bergen, Utviklings-
selskapet for næringsliv på Vestlandet (UNV) og
STI, avdeling Vestlandet. Formålet er å effektivi-
sere formidling av viten. USIS har vært demonst-
rert i Norge, Sverige og Finland. I 1979 har det
vært utprøvet av et begrenset antall brukere. I
slutten av 1980 blir USIS tilgjengelig for alle som
ønsker tilkobling.
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ENERGI OG EL. FORSYNING

Komite for elkraftteknikk
Komite for energiforskning
Elektrisitetsforsyningens forsknings-

institutt
Institutt for atomenergi
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KOMITE FOR ELKRAFTTEKNIKK

FORMAL

Komite for elkraftteknikk er et rådgi-
vende og initiativtagende organ for
NTNF. Foruten å vurdere søknader
om stette til clkrafttekniske forsknings-
prosjekter, skal komiteen også søke å
klarlegge sannsynlige utviklingslinjer
for vår elektrisitetsforsyning og elkraft-
industri og identifisere de forsknings-
felter og konkrete forskningsprosjek-
ter som bør angripes. Komiteen skal
arbeide for å få etablert kontakten
mellom institusjoner og forskere som
arbeider på korresponderende felt, slik
at den nasjonale forsknings- og utvik-
lingskapasitet kan få optimal utnyt-
telse.

MEDLEMMER

Overingeniør Egil E. Henriksen, formann
Forbundssekretær L. Jacobsen
Sjefingeniør J. Normann Johnsen
Forskningssjef Reidar Modig
Direktør B. Moursund
Overingeniør Kaare Olsen
Overingeniør Asgaut Rein
Direktør Fredrik Røsstad

Sekretær:

Forskningssjef Harald Riege (deltid)

ADRESSE:

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

Aktivitetsområdet omfatter produksjon, tran-
sport og bruk av elektrisk energi. Av komiteens
prosjekter foregår ca. 1/4 i industriell regi og
ca. 3/4 i EFI/NTH-miljøet med Elektrisitets-
forsyningens Forskningsinstitutt (EFI) som
koordinerende organ.

Bevilgningene til komiteens FoU-prosjekter
utgjorde i 1979 3,0 mill. kroner, eller samme
beløp som i 1978. I tillegg ble virksomheten ved
EFIs industriseksjon støttet med 0,7 mill.
kroner i generelle midler. Denne støtte er et
ledd i arbeidet med å gi små og mellomstore
industribedrifter bedre muligheter lil å utnytte
de nasjonale forskningsressurser.

Av de øremerkede midler til energiokonomisk
forskning, er 10 prosjekter innen komiteens
aktivitetsområde støttet med 1,862 mill. kroner,
mot 1,745 mill. kroner i 1978. Hovedtyngden av
disse prosjekter tar opp forhold som gir en bedre
utnyttelse av elproduksjonsapparatet og be-
arbeides av EFIs elverksseksjon.

Bevilgningene til elkrafttekniske prosjekter
har økt fra 2,4 mill. kroner i 1974 til 3,025 mill.
kroner i 1979. Dette tilsvarer en reell reduksjon
på ca. 20% i faste kroner i løpet av de siste 5 år.
Takket være de øremerkede energiøkonomi-
seringsmidler i 1978 og 1979 har det likevel

NTNF-bevilgninger 1979 (1000 kroner)

LTP-felt Institutt- Industri Sum
prosjekter prosjekter

Produksjon og transport av
elenergi 640 (4) - 640 (4)

Materialer og komponenter

i elektriske anlegg 1000 (7) 725(7) 1725(14)

Bruk av elenergi 600 (5) - 600 (5)

Diverse utredninger 60 - 60

Sum elkraftprosjekter 2 300(16) 725(7) 3 025(23)
EFIs industriseksjon
Generelle midler 700 700

Sum 3 000 725 3 725 (23)
Energiøkonomiserings-
prosj ekter 1 612 (8) 250(2) 1 862(10)

Sum Aktivitetsområdet 4 612(24)975(9 ) 5 587(33)

(Antall prosjekter i parentes)
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vært mulig å øke virksomheten innen komiteens
aktivitetsområde. Vridningen av NTNFs be-
vilgninger mot energisiden av elkraftområdet,
har skjedd på bekostning av de industrirettede
prosjekter.

På grunn av manglende vekst i bevilgningene,
har det vært begrensede muligheter til å ta opp
nye prosjekter innenfor komiteens ordinære
virksomhet.

Kontakten mellom bransjen og institutt-
prosjektene er meget god. 7 av de 9 prosjektene
i industriell regi bearbeides i samarbeid med
EFi/NTH-miljøet, samtidig som 13 av de 16
elkrafttekniske instituttprosjektene har faglig og
økonomisk støtte fra industri eller elforsyning.

I 1979 avsluttes bl.a. følgende prosjekter:

- Tilsigsprognoser ved drift av kraftverk. Ved
forbedrede tilsigsprognoser og ved bedre
utnyttelse av prognosene i driftsplanleg-
gingen, er det mulig å utnytte produksjons-
systemet for vannkraft bedre.

- Korttidsprediksjon av belastning. Det er ut-
viklet modeller og datamaskinprogram som
lett kan tilpasses elverkenes egne minidata-
maskiner.

- Hjemmets energiøkonomiseringssentral. Un-
derlag for utvikling av et industriprodukt
som vil kunne redusere energiforbruket i
boliger, kontorer og offentlige bygninger
med ca. 20%.

- Fiberoptikk i elkraftanlegg. Ulike parametre
på høyspenningspotensial er registrert og
målesignalene er overført fra høyspenning
til jord.

- Elektrisk ledningsevne i jord. Forhold som er
avgjørende for sjenerende og farlige virkninger
fra kraftledninger på f.eks. telefonledninger
og for sikkerheten ved overspenninger i elek-
triske anlegg, er kartlagt.

- Fjernkontroll av brytere. Et fjernkontroll-
system for brytere i høyspennings fordelings-
nett som bruker det eksisterende mobil-
radiosystemet, er etablert.

- Forsert kjøling av kraftkabler. Det viser seg
praktisk mulig å øke kablers overførings-

evne ved å kjøle kablene ved å legge ka-
blene inne i vannrør. Resultatene gir bedre
utnyttelse av kabeltraceer og muligheter til
å bruke høyere strømstyrker.

Produksjonsplattformer - systemstudie. Det
er utført systemstudier for produksjon og
fordeling av elektrisk kraft ombord på pro-
duksjonsplattformer av type Statfjord B.

Armert plastisolasjon. Isolerelementer med
glassfiberarmert kjerne og separat overflate-
dekking med termostat, er utviklet.

Generatorisolasjon. Nedbrytningsmekanismer
er studert for å kunne bestemme aldrings-
egenskapene for nye isolasjonssystemer.

I 1979 er bl.a. følgende prosjekter påbegynt:

Kombinert varme- og elkraftproduksjon. Un-
derlag for utvikling av modulkraftverk spesielt
tilpasset norske forhold.

Belastningssimulering. Utvikling av en flek-
sibel nettorientert belastningssimuleringsmo-
dell for beregning av fremtidige belastninger
i fordelingsnettene.

Energietterspørselsmodell. Klarlegging av fak-
torer som påvirker energiforbruket. Eksi-
sterende tekniske, statiske energisimulerings-
modeller skal videreutvikles.

Styring av energiforbruk. Undersøkelse av
bl.a. ulike tekniske løsninger for de elektriske
installasjoner som trengs i forbindelse med
programmert temperatur- og ventilasjonsregu-
lering i bygninger.

Kabelanlegg. Med bakgrunn i målinger og
teoretiske undersøkelser skal det utarbeides
praktiske retningslinjer for termisk og me-
kanisk dimensjonering av spesielle kabelan-
legg som ikke er dekket av forskrifter og
normer.

Likespennings plastkabel. Grunnleggende stu-
dier av fysikalske egenskaper for plast som
isolasjon ved likespenningspåkjenninger.
Sjøkabelkorrosjon. Laboratorie- og feltprøver
skal utvikles og utføres for å kunne evaluere
ulike kabelkonstruksjoner med hensyn på
korrosjon.
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KOMITE FOR ENERGIFORSKNING

FORMAL

Komiteen er et rådgivende organ for
NTNF. Den skal bl.a. koordinere
behandlingen av energiprosjekter og
vurdere fordeling av bevilgninger til
energiforskning mellom ulike aktivitets-
områder. Komiteen søker å fremme
tverrfaglig kontakt mellom de mange
institusjoner som arbeider innen energi-
forskning. Den skal videre identifisere
viktige forskningsoppgaver og arbeide
for at disse blir tatt opp i prioritert
orden.

MEDLEMMER

Direktør Finn Lied, formann
Direktør Ingvald Haga
Byråsjef Paul Hofseth
Sivilingeniør Claus J. Koren
Professor Gustav Lorentzen
Avdelingsleder Ulf Sand*
Direktør Ove Sandberg
Professor Tore Thonstad
Eksp.sjef Gunnar Vatten

* Fra 1.1.1980:
Avdelingsleder Øistein Gulbrandsen

Sekretær:

Sivilingeniør Øyvind Ulfsby

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

INNLEDNING

Energiforskning i NTNF-systemet har et betyde-
lig omfang. Denne forskning er tverrfaglig og be-
rører de fleste av NTNFs faste fagkomiteer. Den
tverrfaglige karakter medfører et særlig behov
for sterk intern koordinering i NTNF, — og med
øvrig norsk energiforskningsinnsats. NTNF opp-
rettet derfor sommeren 1979 "Komite for energi-
forskning" som avløste det tidligere ad hoc-utvalg
for energiøkonomisering. Komiteen forvalter
øremerkede midler tii energiforskning fra Olje-
og energidepartementets budsjett.

For 1979 er ca. 100 søknader behandlet, og
av disse er ca. halvparten innvilget.

De fleste søknadene har foruten av komiteen,
også vært vurdert av NTNFs faste komiteer for
respektive fagområder. Enkelte av disse komite-
ene har igjen egne underutvalg for energiøkono-
misering. De enkelte fagkomiteer er ansvarlige
for den faglige og økonomiske oppfølging av
prosjekter som klart hører inn under deres fag-
felt. På viktige aktivitetsområder gis egne over-
sikter over energiøkonomiseringsvirksomhetene.

Midlene fordelt på komiteene 11 000 kroner)

Metallurgi
Verkstedteknikk
Elkraftteknikk
Skipsfart og skipsbygging
Bygg og anlegg
Treforedling
Innenlands samferdsel
Energi

2 425
t 260
2 237
1 300
4 36B

785
1 050
3 797

Sum 17219
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KOMITEENS PRIORITERINGER
Energiøkonomiseringsprosjekter prioriteres ho-
vedsakelig etter følgende kriterier:
— Hvor omfattende energipotensialet og mulig

økonomisk vinning er.
— Hvor hurtig prosjektet kan gi resultater.
— Størstedelen av midlene og ansvaret for fram-

drift og koordinering søkes kanalisert til et få-
tall kompetente og vekstkraftige miljøer innen
hver sektor.

På grunnlag av ovennevnte kriterier er spesielt
prosjekter innenfor metallurgisk industri og
skipsfart, bygg og anlegg og el-kraftteknikk prio-
ritert.

NOEN FoU-OMRÅDER

Innen industrien konsentreres forskningsinnsat-
sen på kortere sikt særlig om prosjekter som tar
sikte på å utnytte energien i de viktigste spill-
varmestrømmer. En rekke prosjekter sikter på å
gjenvinne deler av de store mengder høytempera-
turvarme som tapes i røkgassene fra ovner for
produksjon av metaller.

På lengre sikt vil nytt prosessutstyr kunne
føre til vesentlige energibesparinger. Det er på
sikt realistisk å regne med en reduksjon i kraft-
forbruket pr. produktenhet på 20—25% for vik-
tige produkter som magnesium, aluminium og
ferrolegeringer. For en del av de løpende forsk-
ningsarbeider som utføres i nært samarbeid mel-
lom industribedrifter og forskningsinstitutter er
energiøkonomisering ett av flere mål, som for-
bedring av prosessene, bedre styring av proses-
sene og bedre råstoff utnyttelse.

Innenlands samferdsel utnytter vel 30% av
landets samlede oljeforbruk. Den vil fortsatt i
lang tid være henvist til olje som primær energi-
bærer. En grunnforutsetning for den energiøko-
nomiske forskning innen feltet er derfor at den
skal medvirke til å innrette transportsystemet
slik at dette kan ha en rimelig funksjonsdyktig-
het selv ved sterke oljeprisøkninger, og eventuelt
under situasjoner med energiforsyningsproble-
mer til transportsektoren. Mens energiprisene
kan stige raskt, vil det kreve lengre tids tilpas-

ning å avstemme transportsystemets fysiske ut-
forming til endrede energipriser.

Innen skipssektoren er de viktigste oppgavene:
— redusert forbruk av energi i eksisterende skip

gjennom driftsmessige tiltak samt begrensede
tekniske modifikasjoner i maskineriet hvor
dette er aktuelt,

— utvikling av nytt maskineri for bedre utnyt-
telse av brennstoff og/eller brennstofftyper/
kvaliteter som i dag ikke kan benyttes,

— utvikling av skipstyper og propulsjonsarrange-
menter for optimal fremdriftseffektivitet.

Handelsflåtens oljeforbruk er på ca. 11 mill.
tonn pr. år mot "fastlands-Norges" ca. 8 mill.
tonn. Dette indikerer et stort potensiale for
energiøkonomisering som det også er viktig å
realisere av hensyn til flåtens konkurransedyktig-
het.

Innen elkraft er flere prosjekter igang vedrør-
ende bedre vannressursutnyttelse, energiforsy-
ning i boliger, energimodeller m.v., — samt et
nasjonalt forskningsprogram innen vindenergi.

Forskning vedrørende energiøkonomisering
i bygninger prioriteres høyt. Tross høy byg-
ningsstandard i Norge med god isolasjon og tett-
het er det over en lengre tidsperiode mulighet
for å redusere varmeforbruket i bestående byg-
ninger med ca. 7—8 Twh. I tillegg kan energi-
forbruket i nybygg senkes i forhold til dagens
standard. Noen av de meste sentrale forsknings-
områder er metoder for etterisolering av bygg,
varmegjenvinning og lavenergibygninger.

Varmepumper for større forbrukere synes å
ha spesielle muligheter i Norge. Et større forsk-
ningsprogram ved NTH har vært støttet siden
1976. En rekke prosjekter vedrørende solvarme
for oppvarming av bygninger eller varmtvanns-
beredning er igang. En ad hoc-komite for vurde-
ring av videre forskningsaktivitet innen solenergi
(SOLKOM) er etablert og vil avgi innstilling tid-
lig i 1980.

Nye aktivitetsområder som er tatt opp er bl.a.
energi og miljø, marin biomasse, syntetiske bren-
sler, lokal/regional energiplanlegging m.v.

51



EFI ELEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT

Samkjøringsdirektør
Rolf Wiedswang

Adm.direktør
Olav S.Johansen

FORMAL

Instituttets formål er gjennom utred-
ning, forskning og informasjon vedrø-
rende produksjon, overføring og for-
bruk av elektrisk energi i fremme ut-
viklingen innenfor elforsyning, sterk-
strømindustri og tilgrensede områder
i forvaltning og næringsliv. Instituttet
skal gjennom sitt arbeid søke å styrke
det totale elkrafttekniske miljø, blant
annet ved å tilstrebe en god kontakt
med bransjens organisasjoner og ved et
intimt samarbeid med Elektroteknisk
avdeling ved NTH.

STYRE

Samkjøringsdirektør R. Wiedswang,
formann
Adm.direktør B. Rohde,
viseformann
Elektrosjef O. Hauge
Sivilingeniør J. Hegge
Dosent A.T. Holen
Sivilingeniør J.K. Skarholt
Dosent J. Sletbak*
Elverksjef J.F. Ziesler

* Professor E. Westgaard, inntil
30. juni 1979.

ØKONOMI

Totale utgifter . 22,3 mill.kr
Konsesjons- og

Måravgiftsfondet . . . 3,2 mill.kr
NTNF prosjektmidler . . 4,9 mill.kr
Oppdragsinntekter . . . . 11,3 mill.kr
NEVF 2,0 mill.kr
Diverse 0,9 mill.kr

PERSONELL

U&H utdannet personale 56
Ingeniører 24
Annet personale 31

l a h 111

ADRESSE

7034 Trondheim - NTH
Tlf.: (075) 32 520
Telex: 55513 efin

DAGLIG LEDELSE
Adm.direktør Olav S.Johansen
Forskningssjef Reidar Modig*
Forskningssjef Harald Riege
Kontorsjef Ivar Petersen

* Inntil 30. juni 1979.

Instituttet utgir en egen årsberetning,
og for en nærmere beskrivelse av virk-
somheten henvises til denne.

Nedenfor er kort beskrevet to prosjek-
ter som delvis er finansiert med NTNF
midler.
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PLANLEGGING AV ELEKTRISKE
INSTALLASJONER

Faggruppe for elektriske installasjoner og anlegg

Fra og med 1979 er det opprettet en egen grup-
pe for elektriske installasjoner og anlegg ved
EFI. Gruppen har ved utgangen av året 8 med-
arbeidere og er knyttet til instituttets industri-
seksjon.

Gruppen er blant annet opprettet på bak-
grunn av en undersøkelse som ble avsluttet i
1978 og som avdekket et klart behov for organi-
sert forsknings- og utredningsarbeid knyttet til
planlegging og drift av lav- og mellomspennings-
installasjoner på forbrukersiden. De årlige in-
vesteringer på dette feltet løper opp i 4 milli-
arder kroner og representerer således fire ganger
mer enn de årlige investeringer til nyetablering
av rent elektrotekniske anlegg i produksjons-,
overførings- og fordelingssystemet forøvrig.

De som stod bak sluttrapporten fra under-
søkelsen var Elektroinstallatørenes Landsfor-
bund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk
Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Statens
Bygge- og Eiendomsdirektorat, NEMKO, NVE-
Rlektrisitetsdirektoratet, Institutt for Elkraft-
teknikk-NTH og EFI. Foruten elektrotekniske
installasjoner i bygninger, har den nye gruppen
dimensjonering av høystrømanlegg, termisk og
mekanisk dimensjonering av elanlegg og skips-
installasjon som spesialfelt. En del av virksom-
heten går ut på å utvikle brukertilpassede
systemer for datorbasert dimensjonering og
dokumentasjon,

Datorer som hjelpemiddel ved planlegging av
elektrotekniske installasjoner

Effektivisering og standardisering av planlegg-
ings- og dokumentasjonsprosedyrene for el-
ektriske installasjoner er særlig viktig i dagens
situasjon hvor kostnadsstigning, kortere lever-
ingstider og mer omfattende lovgivning og
kontroll er vesentlige faktorer. Utnyttelse av
moderne datateknikk for å møte denne ut-
fordringen er viet økende oppmerksomhet
ved EFI og er nå et av Industriseksjonens store

aktivitetsområder. Innsatsen har vært rettet
mot leverandører av elektriske komponenter og
anlegg, rådgivende ingeniørfirma, installatører,
større byggherrer og bedrifter med egne plan-
leggingsavdelinger.

Innen marin elektroteknikk er utviklingen av
et interaktivt planleggingsverktøy for dimen-
sjonering og forlegning av kabelanlegg ombord
en sentral aktivitet. Prosjektarbeidet har vært
NTNF-finansiert og har foregått i samarbeid med
Sjøforsvaret og noen industripartnere. Et EDB-
basert hjelpemiddel for å simulere skipsgene-
ratorers lastforhold har i 1979 vært anvendt til
flere oppdrag innenfor samme prosjekt.

Innenfor området elektrotekniske installa-
sjoner i bygninger har man etablert et nært
samarbeid med Sentralinstitutt for industriell

EF11979 Nord-10/Calcomp 1039

Fordeling BK
Kurs 8
Spenning 220V

F1
T2
F3

K3

F1

K1

Lav hastighet H«g hastighet

Polcmikopler adskilte viklinger
2 hastigheter 1 retning

Eksempel på bruk av datorassistert tegneverktøy basert
på "CASS" og normen NEN 144.79 for elektrotekniske
skjemasymboler.
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forskning (SI) der man drar nytte av tegne-
systemet "CASS" (Computer Aided Schematic
System) som er resultat fra et tidligere NTNF-
prosjekt ved SI. I 1979 har man arbeidet med
tegnesystemet for å dokumentere systemer for
programmerbare logiske styringer (PLC). For
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er det
interaktive tegnesystemet benyttet til kon-
struksjon av styrestrømsskjemaer der det er
lagt stor vekt på standardisering av skjemaene.
Både R1F og EFI/NTH deltar aktivt i den
nasjonale koordineringskomite for normering
av dokumentasjon for elenergi- og automati-
seringsanlegg som ble konstituert i 1978. Komi-
teen er underlagt Norsk Elektroteknisk Komi-
te.

Samarbeid mellom EFI og SI

EFIs kontakt med sikte på rask oppbygging av
erfaring med interaktiv grafisk databehandling
ved EFI, har ført til et utvidet samarbeid mel-
lom de to NTNF-instituttene. Fra 1980-83
vil virksomheten konkretiseres via et samar-
beidsprosjekt der utvikling av brukertilpassede
planleggings- og dokumentasjonsverktøy videre-
føres. Systemutviklingen baseres på en hensikts-
messig utnyttelse av Sis erfaring med datorassis-
tert konstruksjon og system- og anleggskompe-
tansen ved EFI.

BELASTNINGSFORSKNING - Ny aktivitet
tas opp av EFI

Hvorfor drive med belastningsforskning?

Elektrisitetsforsyning er en kapitalintensiv in-
dustri, og det er viktig at planleggingen av nye
produksjonsenheter, overførings- og distribu-
sjonssystem baseres på så eksakt informasjon
som mulig om bruk av elektrisk energi. Hen-
sikten med belastningsforskning er å skaffe
til veie slik informasjon. Spesielt ønskes infor-
masjon om de forskjellige abonnentgruppers
bruk av elektrisitet, og likeledes informasjon
om karakteristiske trekk ved forskjellige for-
bruksapparater.

De viktigste grunner for å drive belastnings-
forskning er:
— å kunne forutsi fremtidige dimensjonerende

maksimalbelastninger
— å finne virkningen av forskjellige belastnings-

objekter
— å kunne beregne endringer i forbruksmønstre.

Vi har i dag for lite kjennskap til sammenset-
ningen av forbruksstrukturen og hvor følsom
denne er for ytre påvirkninger. Skal vi komme
til en nærmere forståelse av disse forhold, som
for øvrig er helt nødvendige for å kunne drive
en effektiv energiøkonomiseringspolitikk, er
stikkordet belastningsforskning.

Hvordan gjennomføre belastningsforskning?

Forskjellige metoder kan nyttes til å gjennom-
føre slike analyser. Alt etter om hovedvekten
legges på innsamling av mest mulig detaljdata
og analyse av disse, eller om hovedvekten legges
på utvikling av regneprogrammer for simulering
av belastningsforhold, kan metodene grovt
sett inndeles i
— dataanalyseringsmetoder
— simuleringsmetoder

Regnemaskinbaserte simuleringsmodeller er
svært nyttige hjelpemidler, og EFI tar sikte på
stadig videreutvikling av slike modeller, men det
må også legges stor vekt på datainnsamlings-
fasen. En kombinasjon av de to metoder vil
kunne gi de beste resultater.

EFI vil legge opp til gjennomføring av om-
fattende belastningsregistreringer fremover. I
et slikt registreringsopplegg er kostnader for-
bundet med innkjøp av registreringsutstyr for-
holdsvis store, men når dette er anskaffet, kan
grundige analyser gjennomføres.

Hva slags utstyr kreves for belastningsforskning?

Data innsamles hos enkeltabonnenter og over-
føres til et sentralt sted for videre behandling.
Den sannsynligvis beste måten å gjøre dette på
i dag, er å nytte instrumenter spesielt utviklet
for slike formål. Inngangsdata til disse instru-
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mentene er pulser, hvis antall er proporsjonale
med belastningen. Disse pulsene genereres i en
kWh-måler med innebygget pulsgiver. Pulsene
sammen med tidspunkt og eventuelle andre
relevante informasjoner lagres på magnetbånd-
kassetter. Disse kassettene sendes pr. post til
sentralt sted for videre behandling. Her blir
data oversatt og overført til et hensiktsmessig
lagringsmedium (magnetbånd) for videre ana-
lysering.

Gjennomføring av belastningsforskning etter et
slikt mønster krever følgende utstyr:
— et (stort) antall registreringsenheter som in-

stalleres hos abonnenter og registrerer be-
lastninger på magnetbåndkassetter,

— en oversetter som leser kassettene og over-
fører data til et mer egnet lagringsmedium
(f.eks. magnetbånd),

— en datamaskin for å analysere resultatene.
Det er i dag 6 fabrikanter som produserer

utstyr som kan brukes i et slikt belastnings-
registreringsopplegg. EFI har foretatt en vur-
dering av de forskjellige typene. Ut fra en total-
vurdering har EFI kommet til at det vil være
riktig å velge utstyr fra det engelske firmaet
Normalair-Garret-Limited (NGL). Figuren
viser et bilde av registreringsenheten, sammen
med en kWh-måler med pulsgiver.

Hvilke undersøkelser bør gjennomføres i for-
bindelse med belastningsforskning?

I de nærmeste årene ønsker EFI, i samarbeid
med NEVFs Belastnings- og Tariffkomite, å
gjennomføre en rekke belastningsundersøkelser
hvor forholdene hos forskjellige forbrukskate-
gorier skal analyseres detaljert.

I 1979 startet et prosjekt hvor de elektriske
effektforhold i landbruket skal kartlegges. Det
skal gjennomføres en analyse hvor sammen-
hengen mellom elforbruk og parametre som
driftsform, produksjonsomfang, produksjons-
metoder etc. skal bestemmes. De forskjellige
produksjonsprosesser skal identifiseres i be-
lastningsforholdene. Ut fra dette skal elfor-
bruket til forskjellige modellbruk kunne kon-
strueres. Dette materialet skal igjen kunne
anvendes til en rekke forskjellige vurderinger.

Prosjektet har en tidsramme på tre år, og ana-
lysearbeidet finansieres av Norges Landbruks-
vitenskapelige Forskningsråd (NLVF). Det nød-
vendige registreringsutstyr blir finansiert av
NEVF, NTNF, NLVF og EFI. Utstyret vil bli
disponert av EFI, og det vil kunne nyttes til
andre undersøkesler etter at landbruksmål-
ingene er avsluttet. Etter planen vil dette skje i
løpet av 1980.
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IFA INSTITUTT FOR ATOMENERGI 1)

Direktør Finn Lied

Adm.direktør
Viking Olver Eriksen

HOVEDFORMÅL

Å drive forskning, forsøksvirksomhet
og annen virksomhet med henblikk på
anvendelse av atomenergien.

STYRE

Direktør Finn Lied, formann.
Generaldirektør Sigmund Larsen
Professor, dr.techn. Gustav Lorentzen
Forskningssjef Sven G. Terjesen*
Cand.real. Nils Førdestrømmen**
Cand.real. J.B.Dahl***

Fra 1.1.1980:
Direktør Gudleiv Harg
Fysiker Thorbjørn J. Bjørlo
Ingeniør Kjell Caspersen

* •
* * *

DAGLIG LEDELSE

Adm.direktør Viking Olver Eriksen
Ass.direktør Nils-Godtfred Aamodt

SENTRALSTAB

Bergingeniør R. Rose

SIKKERHETSUTVALG

Sivilingeniør K. Øfjord

HALDENPROSJEKTET

Prosjektleder:
Cand.jur. TJ. Vik

Viseprosjektlederf Drift:
Sivilingeniør J. Firing

SEKTORLEDERE

Energi- og systemteknologi:
Sivilingeniør J.O. Berg

Ma terialteknologi:
Bergingeniør S. Aas

Isotop og kjemi:
Sivilingeniør B. Gaudernack

ØKONOMI

Brutto utgifter 114,1 mili.kr
Statsbevilgninger 50,0 mili.kr
Oppdragsinntekter o.l. . . 38,0 mili.kr
Utenlandske tilskudd . . . 21,9 mili.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 125
Ingeniører 128
Annet personale 266

I alt (inkl. deltidsansatte) 519

ADRESSE

Institutt for atomenergi
Postboks 40, 2007 Kjeller
Tlf.: (02) 71 25 60
Tlx: 16361 atom n

Institutt for atomenergi
OECD Halden Reactor Project
Postboks 173, 1751 Halden
Tlf.: (031) 82 760
Tlx.: 16335 atom n

Nytt navn fra 26. februar 1980:
INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

56



Institutt for atomenergi (IFA) har i dag det ve-
sentlige av sin forsknings- og utviklingsinnsats på
ener gif eltet. Den samlede energirettede virksom-
het legger nå beslag på nærmere 50% av bevilg-
ningene.

Ca. 35% av bevilgningene til instituttet går til
kjernekraftarbeid, i det vesentlige til oppgaver
som har sammenheng med sikkerhet og avfall.
Storparten av dette arbeidet foregår ved det in-
ternasjonale Haldenprosjektet som har en betyde-
lig virksomhet lasert også på utenlandsk finan-
siering og oppdragsinntekter. Den ikke-nukleære
delen av energiarbeidet omfatter energisystem-
studier og oppgaver i tilknytning til energiøko-
nomisering, nye energiteknologier og petroleums-
teknologi. Instituttet har i løpet av de siste 3—4
år etablert en serie prosjekter innen disse arbeids-
feltene, og har som målsetting at denne virksom-
heten skal øke i omfang også i årene fremover.

Virksomheten utenfor det egentlige energifel-
tet omfatter en betydelig innsats innen prosess-
teknologi, med hovedvekt på prosessutvikling,
matematisk prosess-simulering og prosess-styring,
prosjekter innen miljø- og ressursteknologi, der
arbeidet er basert på instituttets spesielle kom-
petanse innen kjemisk analyse, renseteknologi og
isotop teknikk, og sist men ikke minst vel etablert
aktivitet innen de reaktorbaserte arbeidsfeltene
isotopforsyning og neutronfysikk.

ENERGI- OG SYSTEMANALYSER

Energisystemanalyse

Institutt for atomenergi utfører sammen med
Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Elektrisitets-
forsyningens forskningsinstitutt (EFI) prosjektet
"Energimodell for Norge". I løpet av 1979 har
man benyttet en foreløpig modellutgave til å
utarbeide energiprognoser frem til år 2000 etter
oppdrag fra "Energiprognoseutvalget", i forbin-
delse med utvalgets arbeid for den kommende
energimeldingen. Instituttet deltar i Det inter-
nasjonale energibyra's (IEA) gruppe for system-
analyser som har utviklet en egen modell til å
analysere mulige utviklingsbaner for energisyste-
mene i de land som deltar i prosjektet. Resulta-
tene vil utgjøre en vesentlig del av underlagsma-

terialet ved utarbeidelsen av en energiforsknings-
strategi for IEA-landene.

Nye energiteknologier

Instituttet fikk i 1979 ansvaret for koordinerin-
gen av et flerårig nasjonalt program på vindkraft -
området. Programmet omfatter en allsidig vur-
dering av potensialet for vindkraft i det norske
elproduksjonssystemet med vindkartlegging, ut-
vikling av matematiske vindfeltmodeller, teknisk
og økonomisk evaluering, vurdering av sikkerhet-
og miljøproblemer, etablering av konstruksjons-
og driftskriterier, mulig totalbidrag til norsk
energiforsyning og spesifisering av et såkalt pilot-
prosjekt som delprogrammer. Instituttet samar-
beider her med Meteorologisk Institutt, NTH og
NLH. I løpet av fret er det gjennomført grovkart-
legging av vindfc rholdene og statistisk bearbeid-
ing av resultatene. Det er videre etablert målesta-
sjoner for vindstyrke på Hitra og Smøla. Insti-
tuttet følger med i IEAs utprøvningsarbeid for å
se hvilke beregningsmodeller for vindfelter som
vil være best egnet for norske forhold.

Instituttet vurderer solenergi til oppvarmings-
formål i to prosjekter. Det ene som er beskrevet
under "Materialteknologi" går ut på å utvikle
høyeffektive solfangere basert på roll-bond be-
arbeidede aluminiumsplater. Det andre prosjektet
gjelder innledende teknisk-økonomiske analyser
av solenergisystem for oppvarmingsformål under
norske forhold.

Det er, som omtalt senere, utført lovende, inn-
ledende forsøk med bruk av metaller til hydro-
genlagring.

Energiøkonomisering

Instituttet er i gang med to omfattende kartleg-
gingsprosjekter som er støttet av NTNF. Det ene
har til formål å kartlegge energiforbruk og spill-
varmemengder i norske industribedrifter. Målet
er å komme frem til en samlet oversikt over hvil-
ke spillvarmemengder som er tilgjengelige, og å
vurdere mulighetene for å utnytte spillvarmen
under ulike forhold. Det andre NTNF-prosjektet
går ut på å kartlegge og vurdere mulighetene for
utnyttelse av lavgradige varmekilder, slik som
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grunnvann, innsjøer og sjøvann. Begge prosjek-
tene vil bli avsluttet i 1980.

Instituttet har også gjennomført et prosjekt for
Skedsmo kommune der alternative varmeforsy-
ningssystemer til tre prosjekterte boligområder i
kommunen er vurdert. Resultatene viser at i tids-
perspektivet 1980 — 2000 er elektrisk oppvar-
ming billigst, mens avfallsforbrenning med varme-
gjenvinning og et varmepumpesystem i tilknyt-
ning til det kommunale renseanlegget RA II er
realistiske alternativer for to av utbyggingsområ-
dene og bør vurderes seriøst i den videre planleg-
gingen.

IFA har for Oslo Lysverker foretatt en tek-
nisk/økonomisk vurdering av de spillvarmekilder
ved Christiania Spigerverk i Nydalen som synes å
ligge til rette for utnyttelse i et fjernvarmenett.
Resultatene viser at det er økonomisk forsvarlig
å utnytte en spillvarmemengde på ca. 40 GWH/år
i form av varmt vann med temperaturer i området
70 til 120°C.

Matematiske prosessmodeller og prosessdyna-
mikk

Utvikling av matematiske simuleringsmodeller for
industrielle prosesser er en av instituttets etab-
lerte aktiviteter. Allerede i 1974 utviklet insti-
tuttet en modell for simulering av halvkontinuer-
lig støping av aluminium. I løpet av 1979 er ar-
beidet med en ny og fundamentalt forbedret og
utvidet modell for denne prosessen avsluttet. År-
dal og Sunndal Verk, Norsk Hydro og Elkem-Spi-
gerverket har i fellesskap vært oppdragsgiver for
dette prosjektet, som har vært gjennomført i
nært samarbeid med oppdragsgiverne. En større
modellpakke for simulering av de ulike prosess-
avsnitt tilknyttet blokkstøping av stål bearbeides
og utvikles videre for Jarnkontoret i Sverige.

Instituttet har i flere år hatt en rekke oppdrag
fra Årdal og Sunndal Verk som har omfattet pro-
sessmodellering, prosessoptimalisering og prosess-
kontroll. Et hovedsiktemål har vært å redusere
det spesifikke energiforbruket ved elektrolyse av
aluminium. Det teoretiske utviklingsarbeidet er
nå på det nærmeste avsluttet, og ÅS V er gått inn
i en fase med eksperimentell etterprøving. Fem

prøveovner, som er dimensjonert og optimalisert
ved hjelp av de nye beregningsmetodene, er under
utprøvning. Resultatene hittil tyder på at for-
ventningene til økt strømutbytte og redusert
energiforbruk blir innfridd. Et nytt system for
on-line optimal styring av elektrolyseprosessen
ser ut til å virke tilfredsstillende. To elektroovns-
modeller som instituttet har utviklet for Elkem-
Spigerverket og Norsk Jernverk er i løpet av året
gjort bruksklare.

I løpet av året har instituttet avsluttet en stu-
die for Norpipe a.s. med sikte på å øke nøyaktig-
heten i massebalanseberegninger for oljetrans-
porten fra Ekofisk til Teeside. Resultatene viser
at vesentlig forbedring kan oppnås ved at det tas
hensyn til den variable oljemengde som er inn-
lagret i røret.

Petroleumsteknologi
Utviklingen av reservoarmodeller av ulike typer
omfatter nå 2- og 3-dimensjonale modeller av 3-
fase black-oil-type. Instituttet har lagt vekt på å
få praktisk erfaring med modellene fra typiske
offshore brukssituasjoner. Reservoarsimulering
forutsetter at man deler reservoaret opp i et an-
tall rektangulære blokker som utgjør en geomet-
risk modell. Blokkene vil som regel være avgren-
set av flater som er kontinuerlige gjennom hele
reservoaret. Instituttet har utviklet en 3-dimen-
sjonal modell basert på bruk av et såkalt uregel-
messig maskenett. I denne modellen kan grense-
flatene mellom blokkene være diskontinuerlige.
Dette medfører at man kan benytte en geomet-
risk modell hvor avgrensende områder kan deles
opp i et større antall relativt små blokker uten at
dette påvirker blokkinndelingen i andre områder
av reservoaret. Modellen vil derfor gjøre det mu-
lig å studere utviklingen detaljert i lokale områder
av reservoaret med et lavt totalt blokkantall og
forutsetningsvis tilsvarende lave beregningsom-
kostninger. Modellen er for tiden under evalue-
ring og sammenligning med konvensjonelle mo-
deller. Dette arbeidet utføres i samarbeid med
Statoil. Sammen med Rogalandsforskning har
instituttet på oppdrag fra Oljedirektoratet ut-
ført en produksjonsanalyse av Tor-feltet. Opp-
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draget har omfattet de fleste elementer i en full
feltanalyse, og instituttets modeller er blitt brukt
i dette arbeidet.

Utvikling av et datasystem for behandling av
reservoarbeskrivende data ved utnyttelse av mo-
derne grafiske databehandlingsmetoder ble star-
tet opp i 1978. Systemets hovedfunksjon vil være
å produsere de strukturbestemte inngangsdata til
vilkårlige simuleringsmodeller, ut fra ønsket geo-
metrisk modell. I samarbeid med Statoil er ar-
beidet ført videre i 1979.

En rekke prosjekter har omfattet risikoanaly-
ser av installasjoner og virksomheter på konti-
nentalsokkelen. Instituttet har her i betydelig
grad trukket på sine tidligere erfaringer fra ar-
beidet med kjernekraft-sikkerhet.

Beregningssystem for brenselssyklus

Instituttet har utviklet et beregningssystem som
anvendes for optimalisering av brenselsutnyttel-
sen i lettvannsreaktorer og ved vurderinger av
sikkerhetsforhold i kjernekraftverk under drift —
Fuel Management System (FMS). Dette utnyttes
kommersielt i samarbeid med Scandpower A/S
gjennom oppdrag for kraftselskap og sikkerhets-
myndigheter i Europa og USA. FMS ble i hoved-
sak utviklet for anvendelse på kokende reaktorer
(BWR), men en detaljert analyse viser at FMS gir
god nøyaktighet også for trykkvannsreaktorer
(PWR). Dette øker anvendelsesområdet vesentlig
ettersom langt det største antall lettvannsreak-
torer i drift og under bygging er av trykkvanns-
typen.

Miljøfysikk

Arbeidet har i 1979 vært konsentrert om me-
toder for beregning av konsekvenser av store kjer-
nekraftulykker. Det finnes mange metoder for
slike beregninger, og en av de mest avanserte er
det dataprogrammet som ble benyttet til ulyk-
kesberegningene i WASH-1400 (Rasmussen-rap-
porten). Dette programmet er etter innkjøring
på CYBER-anlegget blitt noe modifisert og an-
vendt på forskjellige problemer, bl.a. til beregning
av konsekvenser av uhell under transport av ra-

dioaktivt avfall. Slike beregninger har vært utført
i forbindelse med et nordisk samarbeidsprosjekt.

Risikoanalyser

Instituttet har utviklet et beregningsprogram for
trykk og temperaturforløp ved uhell som også
omfatter ledningsbrudd og kjølevannstap i en
lettvannsreaktor. Utprøving av programmet mot
forsøksdata, blant annet fra en større forsøks-
reaktor i USA (LOFT), er kommet godt i gang.
Resultatene er tilfredsstillende og gir god over-
ensstemmelse. Et annet beregningsprogram som
er utviklet, omfatter analyse av en reaktorkjerne
ved store og små driftsforstyrrelser. Programmet
er blitt solgt til Nuclear Regulatory Commission
(NRC) i USA. I samarbeid med NRC er program-
met forbedret på en rekke punkter. Programmet
er også anvendt ved beregningsoppdrag for kjer-
nekraftindustrien.

Instrumentutvikling
Instituttet har i mange år arbeidet med utnyttelse
av strålingstekniske metoder på ulike måleprob-
lemer. Utviklingsinnsatsen har i løpet av året stort
sett vært rettet mot fuktighetsmålinger ved tør-
king av trematerialer, og måling av graden av
overdekning av undersjøiske oljeledninger.

Grunnforskning i fysikk

Tidligere forsøk ved instituttet har påvist at
fundamentale fenomener ved varmetransport i
væsker kan studeres ved neutronspredning. De
siste eksperimentelle resultater viser at overgan-
gen fra varmeledning til konveksjon har klare
faseovergangsanalogier, bl.a. kritiske fluktua-
sjoner.

Undersøkelsene av rotasjonsbevegelser i mo-
lekylkrystaller foregår i samarbeid med forskere
fra Norges tekniske høgskole og Institutt for
kjernefysikk i Krakov. Av nyere resultater kan
nevnes utledning av potensialformen i ammo-
niumsalter.

Strukturundersøkelser er utført på en rekke
forbindelser hvor det har vært påkrevet å bruke
neutronstraling. Dette gjelder f.eks. undersøkelser
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av hydrider som kan egne seg for lagring av ener-
gi. Metallene i mange hydrider av denne typen er
tunge og dyre. Det er derfor innledet et samarbeid
med Forsøgsanlaeg Risø i Danmark og Norsk
Hydro med sikte på å klarlegge mulighetene av å
benytte magnesium hydrid for lagringsformål.
Samarbeidet med forskere ved Institut für Reak-
tortechnik, Wiirenlingen og E.T.H., Zurich i
Sveits har ført til en klarlegging av struktur og
faseforhold hos jerntitanhydrider.

Undervisning

Reaktorskolen har i 1979 arrangert en rekke kurs
innen databehandling og isotopanvendelser. Med
økonomisk støtte fra NATO og NAVF ble det i
april holdt et "Advanced Study Institute in Orde-
ring in Strongly-fluctuating Condensed-Matter
Systems", der 71 forskere fra 16 nasjoner deltok.
Av de emner som ble diskutert bør "Fluktuasjo-
ner og ordning i lav-dimensjonale magneter; i
ikke-magnetiske system og i såkalte 'spinnglass' "
nevnes spesielt. Kursaktiviteten innen databe-
handling er sterkt økende, og det er bl.a, inngått
en utvidet samarbeidsavtale mellom instituttet
og Opplæringsavdelingen i Forbruker- og admini-
strasjonsdepartementet om EDB-oppIæring av
personell i offentlige institusjoner. Kursene i iso-
topanvendelser, spesielt innenfor medisin og bio-
logi, er stadig nødvendige. Disse kurs har vært
holdt for fysiokjemikere, leger og annet personell
fra sykehuslaboratoriene.

HALDENPROSJFKTET

Virksomheten ved Haldenprosjektet omfatter
forskning og utviklingsoppgaver innen hovedom-
rådene reaktordrift, sikkerhetsundersøkelser,
brenselseksperimenter og datateknikk og prosess-
kontroll.

Innen de to første områdene er arbeidsopp-
gavene knyttet til kjernekraftens sikkerhet og på-
litelighet og representerer hovedtyngden av insti-
tuttets kjérnekraftinnsats. Det tredje området
omfatter oppdragsfinansierte undersøkelser av
bestrålt reaktor brensel for de utenlandske del-
takere i prosjektet. På området datateknikk og

prosesskontroll kan utviklingsresultatene direkte
anvendes også på prosesser utenfor kjernekraft-
f eltet.

Reaktordrift

Det grunnleggende krav til sikkerhet ved kjerne-
kraftanlegg er at konstruksjon og organisering av
driften motvirker at feil som oppstår under nor-
maldrift kan utvikle seg til større uhell. Brensels-
programmet og regnemaskin-overvåkingspro-
grammet i Halden gir informasjon om brenselets
og overvåkingssystemets oppførsel under forskjel-
lige forhold av betydning for konstruksjon og
drift av kjernekraftverk. Instituttet får gjennom
Haldenprosjektet også kjennskap til den vesent-
ligste nyutvikling som skjer når det gjelder kons-
truksjon av lettvannsreaktorer, og praktisk erfa-
ring med kvalitetssikring. Eksperimentaldriften i
Halden gir løpende erfaring når det gjelder orga-
nisering av driften av kjernekraftverk. Driftsper-
sonalets kvalifikasjoner sikres gjennom systema-
tisk teoretisk og praktisk opplæring. Slik opplæ-
ring vil i framtiden i stor grad foregå ved hjelp av
datamaskinbaserte simulatorer.

Sikkerhetsundersøkelser

Kunnskap om reaktorbrenselets oppførsel ved
f.eks. tap av kjølevann er av fundamental betyd-
ning for det videre hendelsesforløp ved et uhell
av denne typen. Slike hendelsesforløp beskrives
ved hjelp av beregningsmodeller utviklet i Hal-
den. Det er et stort behov for å prøve slike mo-
deller mot eksperimentelle data, og en serie for-
søk gjennomføres derfor i denne sammenheng i
Halden. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med
utenlandske lisenseringsmyndigheter og forsk-
ningsorganisasjoner.

Brenselseksperimenter

En hovedaktivitet ved Haldenprosjektet er ut-
prøvning av brensel under varierende driftsfor-
hold. Denne eksperimentalvirksomheten har ut-
viklet seg fra relativt enkle forsøk med begrensede
målinger til forsøk hvor omfattende målinger ut-
føres under realistiske kraftreaktorforhold, f.eks.
der verket kjøres som et lastfølgeverk. Kapslings-
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brudd forekommer i alle vannkjølte reaktorer
som folge av effektøkninger. Ved driftsbegrens-
ninger kan feilfrekvensen reduseres, men dette
gir redusert driftsfleksibilitet og dårligere øko-
nomi. Undersøkelser som tar sikte på bedre for-
ståelse av de faktorer som bidrar til slike kaps-
lingsskader blir derfor utført. Data fra undersø-
kelsen blir nyttet i utvikling av beregningssyste-
mer som kan forutsi en feilfrekvens for forskjel-
lige driftsmåter.

Arbeidet med overvåking og regulering av re-
aktorkjernen har som mål å utvikle en simulator

Figur 1. Fra reaktorhallen i Halden: En ser kammeret for
håndtering av bestrålte brenselselementer. Bl.a. kan bren-
selspinner fjernes eller byttes, og visse dimensjonsmålin-
ger utføres. Foruten vinduet nærmest er det et på høyre
side, også med to håndteringsstenger.

som operatøren kan nytte til å forutsi effektfor-
deling i kjernen og lokale belastninger på brense-
let. Derved kan feilmanøvrering som fører til
brenselsfeil og driftsbegrensninger unngås. Ar-
beidet som omfatter matematisk modellutvikling
og spesifikasjon av en datateknisk løsning foregår
i nært samarbeid med tyske sikkerhetsmyndig-
heter. En første versjon av en kjernesimulator er
utviklet og vil bli utprøvd på et kjernekraftverk.

Datateknikk ogprosesskontroll

Operatøren ved et så komplisert prosessanlegg
som et reaktoranlegg mottar et enormt antall
data. Ved manuell behandling er en analyse av
disse data meget tidkrevende. Dette 'kan gjøre det
vanskelig for operatøren å få den nødvendige
oversikt innen den tid som står til rådighet før
en eventuell beslutning om korrektive inngrep
må tas. Ved Haldenprosjektet arbeides det med
utvikling av datamaskinbasete systemer for over-
våking og behandling av prosessdata. Det legges
spesiell vekt på analysesystemet som ved uregel-
messigheter kan finne fram til den opprinnelige
årsak og vise hvilke andre mulige feil som kan
oppstå, slik at nødvendige forholdsregler kan bli
tatt. Dette arbeidet har fått øket aktualitet etter
uhellet ved TMI-2 reaktoren i Harrisburg, hvor
det nettopp var mangel på oversikt som gjorde
det vanskelig å gjennomføre de analyser som var
nødvendig for på et tidlig tidspunkt å kunne ta
de riktige beslutninger.

I arbeidet rned datasystemer er det inngått
omfattende samarbeidskontrakter med norsk
datamaskinindustri, systemer utviklet i Halden
inngår som vesentlige elementer i norsk data-
maskinindustris salgsprodukter. Det er også byg-
get opp en avansert norsk-produsert datamaskin-
park, som også fungerer som verktøy for det in-
ternasjonale forskningsprogram.

Signaloverføring ved bruk av fiberoptikk er et
nytt arbeidsfelt, der oppgaver gjennomføres i
samarbeid med Standard Telefon og Kabelfabrik
og Østfold Distriktshøgskole. I samarbeid med
Kongsberg Våpenfabrikk og SINTEF arbeider
instituttet med utvikling av 1980-årenes data-
baserte kontrollsystemer. Prosjektet som støttes
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av NTNF omfatter i hovedsak operatør-prosess-
kommunikasjonssystemer basert på mikropro-
sessorteknikk og fiberoptikk. I et prosjekt i nor-
disk regi gjennomføres det studier av den men-
neskelige pålitelighet ved styring av komplekse
prosesser. Det legges her hovedvekt på at datama-
skinbaserte styringssystemer må tilpasses mennes-
ket som bruker det.

MATERIALTEKNOLOGI

Selektive flater for solpanel

Instituttet arbeider med å utvikle en billig prosess
for å oppnå, gode solkollektoregenskaper for sol-
paneler av aluminium. Arbeidet er nå kommet så
langt at det er søkt patent på en metode, der det
ved en slags akselerert korrosjon i en vandig salt-
oppløsning blir dannet en film som består av alu-
miniumoksyd med inneslutninger av små partik-
ler av aluminium-metall. Denne filmen har meget
gode selektivt absorberende egenskaper og liten
emisjon innen aktuelle bølgelengdeområder (se
figur 2). Disse egenskapene gjør det mulig å samle
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Figur 2. Reflektivitet som funksjon av tysbøtgelengden
for aluminium behandlet med den prosess Instituttet har
patentsøkt. Kurvene A og B refererer seg til to forskjellige
filmtykkelser. Kurve B gjelder f or den tykkeste filmen.
Målingene er utført på Chalmers Tekniske Högskola. Det
er også antydet hvordan forholdene mellom innkom-
mende solspektrum (C) og utstrålende termisk spektrum
(D) ligger an.

solvarmen på en høyere temperatur, noe som er
spesielt viktig hvis man sikter mot varmelagring.

Arbeidet er nå konsentrert om å komme frem
til en tilfredsstillende forståelse av de kjemiske
reaksjoner som danner oksydfilmen, og om å
etablere en industriell prosess som kan anvendes
til oksydering av store flater. Virksomheten fore-
går i samarbeid med A/S Nordisk Aluminium.

Korrosjon av lagringsbeholdere for radioaktivt
avfall
1 forbindelse med vurdering og kritikk av det
svenske KBS-prosjektets forslag til sluttlagring av
høyaktivt avfall, har instituttet vurdert holdbar-
heten av de spesielle lagringsbeholderne som har
vært foreslått brukt. Vurderingen av lagringsbe-
holdere for radioaktivt avfall innstøpt som glass
ble avsluttet i 1978. Arbeidet har fortsatt i 1979
med en vurdering av den lagringsbeholder av bly,
omgitt av en 20 cm tykk kappe av rent kobber,
som er foreslått for brukt, ikke opparbeidet bren-
sel. Det svenske forslaget forutsetter at disse be-
holderne skal plasseres i grunnfjell noen hundre
meter under overflaten i sjakter i fjellet, utforet
med sammenpresset bentonitt. Instituttets vur-
dering bekreftet den svenske konklusjonen om
at kobber i et slikt miljø vil være særdeles kor-
rosjonsbestandig. Man kan vente at slike behol-
dere vil være lekkasjetette i flere hundre tusen år.

Ved lagring av radioaktivt avfall, er kunnskap
om meget langsomme korrosjonsprosesser viktig.
Instituttet har derfor arbeidet med elektrokje-
miske metoder for måling av lave korrosjonshas-
tigheter, og har kommet frem til en ny måleme-
tode som synes å være meget lovende. Metoden
har vært prøvd og funksjonerer meget tilfreds-
stillende. Forsøk med en del svært korrosjons-
bestandige metaller er nå i gang i "syntetisk grunn-
vann" i laboratoriene på Kjeller. Resultatene vil
gjøre det lettere å velge de rette materialer til av-
fallsbeholdere og gi bedre kunnskap om hvilken
levetid slike beholdere vil kunne få.

Kapslingsteknologi

Instituttets arbeid det siste året har særlig vært
rettet mot å kartlegge hvorledes strålingsskade av
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kapslingen påvirker materialets evne til å motstå
spenningskorrosjon. En rekke forsøk på Kjeller
med bestrålte kapslingsrør har vist at strålings-
skade øker den spenning som må til for å starte
spenningskorrosjon. Resultatene har vakt betyde-
lig internasjonal oppmerksomhet. Brenselsfor-
søkene i Halden-reaktoren foregår for det meste
ved en lavere temperatur enn i vannkjølte kraft-
reaktorer. Dette influerer på de prosesser som
fører til dannelse av sprekker og spenningskorro-
sjon i kapslingsrørene. Laboratorieforsøkene på
Kjeller gir i denne sammenheng kvantitativ kunn-
skap som er viktig når erfaringene fra systema-
tiske forsøk i Halden-reaktoren skal overføres til
kraftreaktorforhold.

Etterundersøkelse av bestrålt brensel

Etterundersøkelse av bestrålt brensel er et viktig
ledd i forståelsen av brenselselementenes oppfør-
sel under bestråling. Slike undersøkelser består
av flere ikke-destruktive og destruktive metoder.
I 1979 ble det ved instituttets laboratorium for
etterundersøkelse av bestrålt brensel utført slike
undersøkelser på tilsammen 35 bestrålte brensels-
pinner. De fleste undersøkelsene ble gjort på opp-
drag fra deltakerne i Haldenprosjektet. En ikke-

"destruktiv metode for måling av mellomrommet
mellom UO2 -brensel og kapsling ble utviklet og
utprøvd i 1979. Metoden er patentert, og det er
nå planlagt å videreutvikle den slik at den kan be-
nyttes på brenselsstaver som står lagret i vann-
basseng i reaktoranlegg.

ISOTOP OG KJEMI

Radioaktive preparater

Arbeidet ved Isotoplaboratoriene omfatter frem-
stilling og distribusjon av radioaktive stoffer, re-
aktorbestrålinger og gammabestrålinger samt ut-
vikling av nye produkter basert på radioisotoper
og strålingsteknikk. Årsomsetningen av produk-
ter og tjenester var i 1979 vel 10 mill. kroner.

De fleste leveranser av radioaktive preparater
går til sykehus og medisinsk-biologiske forsk-
ningslaboratorier. Radioaktive legemidler og pre-
parasjonssett for fremstilling av radiofarmaka
som hovedsakelig benyttes diagnostisk, er den

største produktgruppen. Det har her i de senere
årene vært en markert overgang fra organvisua-
lisering til organfunksjonsstudier.

Av nye produkter for bruk innen medisin og
medisinsk-biologisk forskning, er f.eks. molyb-
den-99/technetium-99m-generatoren blitt videre-
utviklet slik at det mot slutten av året var mulig
å gå over til å bruke molybden-99 fremstilt ved
fisjon av uran i stedet for ved bestrålin av rao-
lybden-98. Denne overgangen har ført til at gene-
ratoren nå kan leveres med høyere aktivitet og
bedre strålingsskjerming. Den viktigste fordelen
er at sykehusene nå kan få en høyere radioaktiv
konsentrasjon av technetium i sine løsninger,
hvilket er helt vesentlig for gjennomførelsen av
visse hjerteundersøkeler.

Det er videre utviklet to nye preparasjonssett,
som etter merking med techneth>;n-99m kan bru-
kes til undersøkelser av henholdsvis lever- og gal-
leveier og kretsløp- og gjennomblødningsstudier.
Den nære kontakten r^ed sykehus har ført til en
fortsatt fremstilling av flere preparater .om ikke
er kommersielt tilgjengelige, og til spesielle mer-
kingsoppdrag.

Isotoplaboratorienes ombygging er nå avslut-
tet, og lokalene for produksjon og kontroll av ra-
diofarmaka tilfredsstiller de strenge internasjo-
nale krav som i dag stilles til slik virksomhet.

Bestrålingstek nologi

Bestrålingsvirksomheten i reaktoren JEEP II om-
fatter aktivering av stoffer for produksjon av ra-
diofarmaka, radiokjemikalier og strålingskilder,
aktivering av prøver for forskjellige analytiske
formål, fremstilling av sporstoffer for tracer-un-
dersøkelser og fremstilling av halvledermaterialer
av silisium for dopingformål. Metodene for frem-
stilling av halvledermaterialer er blitt rasjonalisert
i samarbeid med oppdragsgiveren slik at vesentlig
større vektmengder silisium er blitt behandlet.
Omsetningen er her øket med ca. 20% sammen-
lignet med 1978.

Strålingskilder for radiografi og teknisk måle-
utstyr har vært fremstilt, importert, montert og
distribuert i samme grad som tidligere år. En del
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av håndteringsutstyret er blitt forbedret for å re-
dusere strålebelastningen på personalet.

Instituttets gammabestrålingstjenester omfat-
ter sterilisering av medisinsk utstyr og produkter,
strålingsdesinfeksjon av næringsmiddelembal-
lasje, fremstilling og modifikasjon av plastmate-
rialer og diverse servicebestrålinger for kunder og
egne utviklingsformål. Den markerte reduksjon
av strålesteriliseringsoppdrag for industrien fra
1977 til 1978 synes å ha stoppet, men aktivite-
ten er fremdeles lavere enn ventet.

Næringsmiddelemballasje for bruk i Norge er
bestrålt i samme omfang som i 1978. Det dreier
seg her om 3 mill. enheter pr. år. For eksport har
antallet øket fra 1,5 mill. enheter i 1978 til 3,1
mill. enheter i 1979. Fremstilling og modifikasjon
av plastmaterialer har i det vesentlige omfattet
materialer for skiproduksjon. Som folge av økte
oljepriser har markedet ikke utviklet seg så gun-
stig som ventet. Ordretallet er imidlertid noe
større for 1979 enn for 1978. Forsøkene med ut-
vikling av krympebare hylser i strålingskjemisk
kryssbundet polyetylen for Televerkets jordka-
belskjøter har ført til et produkt med gode egen-
skaper. Er» omfattende kvalitetsprøving er utført
i samarbeid med Televerkets kabelkontor. Forsøk
har vist at kryssbinding av polyetylenrør gir en
kvalitetsforbedring av dette produkt som særlig
gjør seg gjeldende ved høyere temperaturer. Inn-
ledende forsøk med bestråling av polyetylenrør
for trykkvannsledninger, spesielt for varmtvanns-
ledninger, er utført i samarbeid med en norsk
plastrørprodusent.

Drift av JEEP II

Forsøksreaktoren JEEP II har vært i kontinuerlig
drift i 1979 for bestrålingsformål, undersøkelser
i faste stoffers fysikk, aktiveringsanalyser og nøy-
tionradiografiske undersøkelser av materialkom-
ponenter. Reaktoren har vært i kontinuerlig
døgndrift . ?er oppsatt program, i det vesentlige
ved en termisk effekt på 2 MW.

Miljøanalyser

Instituttet har avsluttet en rekke feltundersøkel-
ser i forbindelse med prosjektet "Sur nedbørs

virkning på skog og fisk" (SNSF). Det er dels
gjennomført undersøkelser av transport og om-
setning av forurensninger fra sur nedbør i fjell-,
lyng- og myrfelter i løpet av snøsmeltingen ved
hjelp av radioaktive sporstoffer, og dels av at-
mosfærisk disposisjon av en lang rekke toksiske
metaller og andre sporelementer i Norge. Den
siste del av undersøkelsene har vært gjennomført
i samarbeid med Norsk institutt for luftforsk-
ning. Konsentrasjonene i luft og nedbør er målt
regelmessig på 4 forskjellige steder i landet, og
en mer detaljert registrering av regionale variasjo-
ner i nedfallsmønsteret er gjennomført ved ana-
lyse av moseprøver fra ca. 500 lokaliteter fordelt
over hele landet.

Effektiviteten av et renseanlegg er undersøkt
ved hjelp av radioaktive sporstoffer, i samarbeid
med Buskerud fylkeskommune og NTNF. Verdi-
full informasjon om strømningsforhold og andre
driftsparametre ble oppnådd.

Vannrensning

Med Glomma som råvannskilde er det utført
renseforsøk med et pilotanlegg i samarbeid med
Nedre Romerike Vannverk A/L. Pilotanlegget
som er et fullrenseanlegg med aktivkullfilter som
siste rensetrinn, er plassert ved inntaket til det
fremtidige vannverk. Resultatene viser at selv lav
Al-sulfatdosering medfører en drikkevannskvali-
tet som tilfredsstiller myndighetenes krav. Lav
Al-tilsats fører imidlertid også til en hurtigere
trykkøkning over sandfilter. Forsøkene har vist
at bruk av aktivkullfilter reduserer mengden av
organisk stoff i vannet.

Instituttet har drift av mobile målestasjoner
for drikkevannskontroll og overvåking av utslipp
fra renseanlegg. Målestasjonene er basert på auto-
matisk datalogging og prøvetaking.

Ressurskartlegging

Nukleær snøtaksering fra fly er utført for NVE
på en rekke nedslagsfelter sør for Trondheim.
Instituttet samarbeidet også med NVE om ut-
prøving av stasjonært utstyr for slike snømålinger.
Instituttet har for øvrig deltatt i organiseringen
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Figur 3. Mobil målestasjon. Statens hovedkomponenter
er vanngjennomstrømningsrør rnedpåmonterte elektroder
og følere, registreringsenheter for de forskjellige para-
metrene og skriver for utskrift av maledata.

av en internasjonal konferanse om nukleær snø-
taksering på Voss i april 1979.

Instituttet har også i 1979 hatt omfattende
analyseoppdrag for industri og offentlige insti-
tusjoner i Norge og Sverige. Metoder som er spe-
sielt interessante i denne forbindelse er aktive-
ringsanalyse, kvantoplasma emisjonsspektrografi,
massespektrometri og røntgenfluorescens.

Industriell kjemi og hydrometallurgi

På dette området har Anortal-prosjektet utgjort
det største engasjementet. Dette prosjektet gjen-

nomføres for I/S Anortal som er et interessentsel-
skap med Elkem-Spigerverket A/S og Årdal og
Sunndal Verk A/S som likeverdige partnere. Den
prosess som er utviklet, er basert på at visse typer
norsk anorthositt er syreløselige, og hovedtrinn i
prosessen er saltsyrelaking, utfelling av alumi-
niumklorid og kalsinering av dette til oksyd. I lø-
pet av året er det gjennomført en økonomisk
sammenligning av Anortal-prosessen med en baux-
ittbasert Bayer-prosess. Sammenligningen har
vist at under bestemte forutsetninger kan oksyd
fra norsk anorthositt være et nesten like gunstig
alternativ som oksyd fra bauxitt. Utviklingsarbei-
det har tatt sikte på å finne frem til forbedringer
som kan bidra til å gjøre prosessene billigere og
mindre energikrevende.

Det har også vært arbeidet med utvikling av
hydrometallurgiske prosesser for sink og kobber,
og en ny prosess for fremstilling av yttriumok-
syd. Megon's produksjonsanlegg for yttriumok-
syd ble våren 1979 overdratt til et nytt selskap,
MCI-Megon A.S, som er et "joint venture" med
A/S Megon & Co. og Mitsubishi Chemical Indust-
ries Ltd. som likeverdige partnere.

Radioaktivt avfall

Instituttet deltar i et nordisk prosjekt som omfat-
ter system- og risikoanalyse for reaktoravfall. I
1979 er det utarbeidet beskrivelse av prosjektets
referansesystem og ut i fra dette er det foretatt
to forenklede gjennomregninger av utslipp og
spredning ved forskjellige typer uhell. Alternative
beregningsmodeller er kritisk vurdert, og under-
søkelsene av produktegenskaper og hvordan de
påvirkes av aktuelle prosessvariable videreført.
Innstøpningsforsøk med ionebyttermasse i se-
ment og vitumen av forskjellig type og med di-
verse tilsatsmidler viser at det er behov for bedre
spesifisering av innstøpningsmatrisens egenska-
per. Eksisterende kontrollmetoder er kritisk vur-
dert, og det er fremsatt forslag til nye standard-
iser bar e metoder for bedre karakterisering av
produktenes holdbarhet overfor ulike påkjen-
ninger. Med henblikk på sluttlagring er det utført
tracerforsøk og migrasjonsstudier. De eksperi-
mentelle data fra delprosjektene vil bli lagt til
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grunn for videre gjennomregning av systemet.
Prosjektets målsetting er å komme frem til en me-
todikk som vil k inne benyttes av myndigheter
og industri for beregning av spesifikke avfallssys-
temer, og vurdering av håndtering og lagring av
innstept avfall.

FORVALTNING OG VERN

Sikkerhetsutvalget

Sikkerhetsutvalget er et rådgivende organ for ins-
tituttets direktør i sikkerhetsmessige spørsmål og
består av senior personell som dekker de fleste
fagområder innen instituttets virksomhet. Den
daglige drift ivaretas av et sikkerhetssekretariat.

Sikkerhetsutvalget får seg forelagt og behand-
ler de sikkerhetsmessige sider ved den virksomhet
som foregår ved våre reaktorer og anlegg og kont-
rollerer at de vilkår og betingelser som er stilt til
denne virksomhet fra myndighetenes side (Sta-
tens Atomtilsyn, Statens institutt for strålehy-
giene, Arbeidstilsynet o.l.) blir oppfylt. Utvalget
har tre underutvalg, ett for nukleær virksomhet i
Halden, ett for nukleær virksomhet på Kjeller,
og ett for industriell virksomhet på Kjeller.

Det har ikke forekommet driftsmessige forstyr-
relser av betydning for personellets og anlegge-
nes sikkerhet.

Eksisterende beredskapsplaner er blitt ajour-
ført og brakt i samsvar med organisasjonsplan for
redningstjenesten i Norge, og planene er over-
sendt Statens Atomtilsyn for godkjennelse.

Strålevern

Kontrollen med personalets stråleeksponering har
i 1979 vist at alle registrerte persondoser har lig-
get under gjeldende grenseverdier. Heller ikke i
1979 har det forekommet utslipp av radioaktive
stoffer fra instituttets anlegg til omgivelsene, som

har hatt betydning i strålevernsmessig sammen-
heng. Instituttet rapporterer de månedlig regist-
rerte stråledosene til Statens institutt for stråle-
hygiene, og årlige rapporter over stråledoser sam-
men med resultater av analyser utført på prøver
fra instituttets omgivelser sendes Statens foru-
rensningstilsyn, Statens Atomtilsyn og Statens
institutt for strålehygiene.

Generelle vernetjenester

Det er i 1979 blitt lagt stor vekt på å bedre brann-
sikringen av instituttets anlegg. I overensstem-
melse med Det internasjonale atomenergibyrås
(IAEA) anbefalinger er tiltak truffet for bedre fy-
sisk beskyttelse av instituttets område og byg-
ninger.

Sikkerhetskontroll av nukleære materialer

Alle nukleære materialer i Norge er underkastet
sikkerhetskontroll av Det Internasjonale Atom-
energibyrå i Wien. Dette er en forpliktelse som
Norge i likhet med flertallet av verdens land har
påtatt seg gjennom sin tilslutning til Ikke-spred-
ningstraktaten. Siden praktisk talt alt nukleært
materiale i Norge befinner seg ved instituttets an-
legg, har instituttet, ifølge en avtale med staten,
tatt på seg å være nasjonalt sikkerhetskontroll-
organ. Gjennom sitt regnskaps- og rapporterings-
system legger instituttet forholdene til rette for
inspeksjoner fra Atomenergibyrået. Instituttet
bistår også myndighetene med teknisk ekspertise
i andre spørsmål som berører dette området. De
viktigste oppgavene i 1979 har vært deltakelse i
sluttforhandlingene om en internasjonal konven-
sjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale
og i forhandlinger med USA om en ny samar-
beidsavtale om atomenergi med skjerpede krav til
sikkerhetskontroll.
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KONTINENTALSOKKEL-
AKTIVITET

NTNFs Kontinentalsokkelkomite
Sikkerhet på sokkelen
Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser
Norsk Undervannsinstitutt
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NTNFs KONTINENTALSOKKELKOMITE

FORMAL

Kontinentalsokkelkomiteen er et råd-
givende organ for NTNF, som innen
NTNFs målsettinger har som oppgave
å arbeide aktivt for utvikling av forsk-
ning for å styrke norsk engasjement i
eksploatering av kontinentalsokkelen,
samt bidra til at forskningens resultater
fra inn- og utland blir utnyttet i det
norske samfunn.

MEDLEMMER

Direktør Eivald M.Q. Røren,
formann
Professor Jens A.W. Bugge
Avd.direktør Per-Christian Endsjø
Direktør Fredrik Hagemann
Direktør Sivert Hovd
Adm.direktør Arve Johnsen
Adm.direktør Asbjørn Larsen
Professor Rolf Lenschow
Ekspedisjonssjef Karl-Edwin Manshaus
Geolog Lars Myhre .

Sekretær:

Sivilingeniør Einar H. Landmark

ADRESSE:

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

KontinentalsokkeJ'tomiteen har gjennomført de
årlige oppgaver med budsjettbehandlingen for
året 1980, samt rullering av LTP for 1980-1984.
Komiteen har pekt på at perspektivene for videre
funn og muligheter for utvinning av olje, gass og
andre ressurser på kontinentalsokkelen, har
uvanlige dimensjoner og vil gi nasjonale utford-
ringer av meget stort omfang.

Det er lagt opp til et sterkt norsk engasjement
og en sterkere norsk kontroll i den videre utnyt-
telse av kontinentalsokkelen, samtidig som det
er et nasjonalt mål at denne aktivitet skal foregå
med minimal risiko for skader på mennesker og
miljø. Denne målsetting stiller også NTNF over-
for oppgaver og problemer av en uvanlig størrel-
sesorden, delvis også på utradisjonelle områder
for Norge.

En forutsetning for et sterkt norsk engasje-
ment er at vi bygger opp omfattende kunnskap
om sokkelen, systemkompetanse og evne til å
delta i den operative oljeleting og produksjons-
virksomhet og internasjonal konkurransedyktig-
het i produksjon av utstyr som kreves for virk-
somheten.

Kontinentalsokkelvirksomheten i Nordsjøen
skaper et marked for tekniske produkter og tje-
nester i stort omfang. Norsk industri satser nå
også bevisst på det internasjonale marked med
utgangspunkt i de utfordringer som den norske
kontinentalsokkel gir.

Virksomheten på kontinentalsokkelen har
allerede stilt norsk næringsliv og norsk forsk-
ning overfor store oppgaver. Disse oppgaver vil
øke i omfang og kompleksitet. Når aktiviteten
også utvides nordover langs kysten, vil kravene
både til undersøkelse og undersøkelsesmetodikk
til konstruksjoner og anlegg for leting etter, pro-
duksjon og transport av olje, gass etc, samt krav-
ene til drift av slike anlegg, øke på grunn av mer
krevende dybdeforhold, ilandføringsproblemer
og de klimatiske forhold. Dessuten vil den lange
avstand til potensielle markeder kunne nødven-
diggjøre utvikling av metoder for hel eller delvis
prosessering av olje/gass på feltet.

Økt teknisk innsikt er nødvendig både som
grunnlag for gode og økonomiske løsninger, og
for oppnåelse av tilstrekkelig sikre konstruksjo-
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ner og operasjonsmåter, slik at skader på perso-
nell, miljø og anlegg kan hindres eller reduseres
mest mulig.

Komiteen har anbefalt følgende kriterier for
valg av FoU-prosjekter innen aktivitetsområdet:
— Oppgaver der både norske bedrifter og forsk-

ningsinstitutter har et naturlig utgangspunkt
og særlig gode fremtidsmuligheter. Risiko-
pregede prosjekter bør få oppmerksomhet.

— Oppgaver som i særlig grad bør tas opp for å
tilfredsstille spesielle norske behov, herunder
norsk industris behov for å bedre sin konkur-
ranseevne.

— Økning av sikkerheten for personell, materiell
og miljø.

KS-komiteen ønsker dessuten å støtte pro-
duktutvikling og bidra til kompetanseoppbygging
for bedrifter, som kan være i stand til å bygge
opp et miljø. KS-komiteen legger derfor stor
vekt på at man kan finne frem til den riktige
type forsknings- og utviklingsoppgaver for opp-
fyllelse av dette mål.

For året 1979 er etter komiteens tilråding anvendt følgende mid-
ler (beløp i 1 000 kr.)

97 enkeltprosjekter til institutter og bedrifter,
tilsammen
grunnbevilgning til Institutt for kontinentalsokkel-
undersøkelser (IKU) og Norsk Undervannsinstitutt
(NUI). tilsammen

19 970

7 300

Sum 27 270

For 1980 kommer også en bevilgning fra Kom-
munal- og arbeidsdepartementet på ca. 12 mill.
kroner til Sikkerhet på sokkelen, og 9.6 mill. kro-
ner fra Miljøverndepartementet til Forsknings-
program for bekjempelse av oljeforurensning.

På tross av den opptrapping av virksomheten
på norsk sokkel som har foregått de siste år, og
den betydning som har vært tillagt oppbygging
av norsk kompetanse innen forskning og utvik-
ling på kontinentalsokkelsektoren, har det ikke
vært noen vesentlig økning av bevilgningene til
eksploatering av kontinentalsokkelen.

Komiteen ser det som meget viktig at man i
de nærmeste år får en vesentlig økning i bevilg-
ningene til eksploatering av kontinentalsokkelen.
Det vil være av største betydning at norske forsk-
ningsmiljøer og norsk industri har ressurser til å
møte de omfattende og komplekse oppgaver in-
nenfor denne sektoren i årene som kommer.

NTNF har derfor etter samråd med Olje- og
energidepartementet, startet utarbeidelsen av en
utvidet forskningsplan for FoU-aktiviteter i til-
knytning til kontinentalsokkelen.

NTNF har også, etter forespørsel fra Olje- og
energidepartementet, tatt på seg oppgaven som
koordinator for de FoU-aktiviteter som oljesel-
skapene har forpliktet seg til å utføre i samarbeid
med norske bedrifter og forskningsinstitusjoner i
forbindelse med 4. konsesjonsrunde. NTNF er
dessuten trukket inn i forhandlingene i 5. konse-
sjonsrunde. Dette samspillet med oljeselskapene
vil også bli trukket inn i arbeidet med den utvi-
dede forskningsplan.

En bevilgning fra Kommunal- og arbeidsdeparte-
mentet på 11.8 mill. kroner til sikkerhets- og be-
redskapsforskning forvaltes av et programstyre
(Sikkerhet på sokkelen) med et eget sekretariat.

For Iret 1980 er det foreløpig bevilget midler til (1 000 kr.):

— 67 enkeltprosjekter
— grunnbevilgning til IKU og NUI

20 350
7 000

Sum 27 350

MÅLSETTINGER FOR KONTINENTAL-
SOKKELKOMITEENS AKTIVITETSOMRÅDE

Med utgangspunkt i NTNFs hovedmålsettinger
er hovedmålene for Kontinentalsokkelkomiteen
uttrykt som:

— Styrking av norsk industris konkurranseevne
og derved det økonomiske grunnlag for å sikre
sysselsetting og utbygging av samfunnet. Kon-
kurranseevnen bedres gjennom økt produktivi-
tet og innovasjon.
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— Styrking av norsk industri og sokkelaktivitet
med henblikk på såvel et hjemmemarked som
de utenlandske markeder, ved oppbygging av
teknologisk, økonomisk og markedsmessig
kompetanse i næringen og et i nasjonal sam-
menheng bredt, integrert miljø på disse felter.

— Styrking av den mer detaljerte kunnskap om
sokkelen som kreves for å oppnå en sikrere
nasjonal styring og kontroll for en planmessig
utnyttelse av ressursene, samt den rent viten-
skapelige utforskning av sokkelen.

— Styrking av det økonomiske grunnlag for å
sikre sysselsetting og den kvalitative utbygg-
ing av samfunnet.

— Styrking av det overordnete beslutningsgrunn-
laget i norsk oljepolitikk og kontinentalsokkel-
politikk.

— Styrking av sikkerheten for mennesker, instal-
lasjoner og miljø ved heving av den teknolo-
giske og driftsmessige standard, og ved å vur-
dere den teknologi som benyttes i relasjon til
den personellprofil som skal anvende teknolo-
gien, slik at det kan skapes en best mulig so-
sioteknisk tilpasning. I denne sammenheng
synes det riktig å ta i betraktning vurderinger
av "cost benefit" for å få en klarere priorite-
ring av innsats og anstrengelser.

— Økt trivsel og bedret arbeidsmiljø.

Organisasjon

NTNF har i sin vurdering av det organisatoriske
opplegg for forskningsarbeidet på sokkelen som
hovedprinsipp gått inn for en desentralisert virk-
somhet, der man utnytter og styrker bestående
miljøer blant forskningsinstitutter og i bedrif-
tene. Kontinentalsokkelkomiteen legger stor vekt
på i flest mulige prosjekter eller programmer å
oppnå industrielt samarbeid for derved å få en
økning av effekten av NTNF-midlene. Man søker
med dette å oppnå en størst mulig spredningsef-
fekt i forskningsengasjementet. Komiteen legger
også stor vekt på at prosjektene får en forsvarlig
styring og koordinasjon. Man arbeider også med
å slå enkeltprosjekter sammen til større integrerte
programmer. Målet er en optimal utnyttelse av

eksisterende norske kompetansesentra, slik at
dublering av innsats blir minimal.

Aktivitetsområdets fagfelt

Kontinentalsokkelundersøkelser har som formål
å utvide kjennskapet til kontinentalsokkelen ved
generell bunnkartlegging, samt å gi best mulig
beregningsgrunnls - for boreplattformer, produk-
sjonsutstyr, rørledninger, lagertanker osv. Dette
felt omfatter studier av strøm, bølger, vær- og
isforhold, overvåking og kartlegging av havforu-
rensninger, teknologi for å bekjempe disse, un-
dersøkelser av bunntopografi og kvartære lag,
som sikter mot kjennskap til havbunnens topo-
grafi, geologi og ingeniørgeologi og undersøkel-
ser av prekvartære lag, som sikter mot kjenn-
skap til sokkelens dypere geologi.

Kunnskaper om kontinentalsokkelens opp-
bygging, sammensetning og egenskaper og kjenn-
skap til de fysikalske prosesser som foregår i
disse områdene, er en forutsetning for alle akti-
vitetstyper på sokkelen, og spesielt for utvikling
av marin teknologi. Behovet for generell geolo-
gisk bakgrunns viten er stort, og det bør satses
mer i de nordlige farvann. Undersøkelsene er i
stor grad langsiktige og er til dels forbundet med
betydelige omkostninger.

Undersøkelsesteknologi har som formål å
fremskaffe eller utvikle det verktøy som kreves
for å gjennomføre kontinentalsokkelundersøkel-
ser. Dette felt omfatter bl.a. posisjoneringssys-
tem, kartverk og databanksystem, spesifisering
av fartøybehov, undersøkelser og studier av un-
dervannsfarkoster, utvikling av sensorer og sen-
sorbæresystemer for undervannsoperasjoner,
samt utvikling av geofysiske undersøkelses- og
dataprosesseringsmetoder. Undersøkelsestekno-
logien danner grunnlaget for den marine data-
innsamling og er av stor betydning for all videre
aktivitet på sokkelen. Vårt nåværende tekno-
logiske kunnskapsnivå og kapasitet er ikke til-
strekkelig utbygget til å dekke de eksisterende
og fremtidige behov for data fra det marine mil-
jø. En utvikling av undersøkelsesteknologien må
ikke bare rettes mot de for tiden mest aktuelle
objekter på og i sokkelen, olje og gass.
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Teknologi og metoder som muliggjør identi-
fisering og utvinning av andre potensielle ressur-
ser, som for eksempel sand, grus og mineraler,
bør også utvikles i tide for å være tilgjengelige
når behovet oppstår.

Marin teknologi, marine konstruksjoner. Dette
fagfelt omfatter den teknologi som har med byg-
ging, kontroll, drift og vedlikehold av alle de in-
stallasjoner under vann, som er nødvendig, for å
utnytte kontinentalsokkelens forekomster av
petroleum og andre råstoffer, deriblant bore- og
produksjonsplattformer i stål eller betong, lager-
tanker, rørledninger, undervannskammere, samt
alle former for dykkerutstyr. Videre omfatter
fagfeltet utvikling av energikilder og maskintek-
nisk utstyr for arbeider på hvavbunnen og for in-
speksjon og kontroll. Fullskalamålinger, simul-
tane målinger av miljøets påkjenning (strøm, bøl-
ger, vind, is) og den virkning påkjenningen har
på store installasjoner som allerede er plassert på
sokkelen, er av stor betydning som grunnlag for
utforming av framtidige installasjoner. For de
fleste prosjekter innen fagområdet inngår økning
av sikkerheten som en integrert del.

Petroleumsteknologi er et nytt fagområde i
Norge. Det er av betydning å få en hurtig opp-
bygging av en bred kompetanse innen alle områ-
der av denne teknologi, samt å identifisere de
petroleumsteknologiske områder som egner seg
for en spesiell norsk FoU-innsats, med sikte på
norsk industriell deltakelse i internasjonal kon-
kurranse. Undervisning i petroleumsteknologi
representerer ennå en begrensning innen dette
fagfelt, og påbegynt undervisningsopplegg bør
støttes. Fagfeltet omfatter boring og komplet-
tering, samt borehullslogging, produksjon og
reservoarteknikk/evaluering. Herunder kommer
også utvikling av forbedrede metoder for sekun-
dær og tertiærutvinning, dvs. økning av total-
utbyttet fra olje- og gassfelter.

Sikkerhets- og beredskapsforskning på konti-
nentalsokkelen. Et eget forskningsprogram
(Sikkerhet på sokkelen) ble etablert i regi av
NTNF i 1978. Programmet vil omfatte sikker-
het for installasjoner og utstyr, mennesker og
miljø. Det vil bli lagt vekt på helhetsløsninger
der teknislte løsninger, menneskelig adferd Og

organisatoriske løsninger ses i sammenheng. Pro-
grammets budsjett i 1979 er 11,8 mill. kroner.

NTNF har utpekt en styringsgruppe for pro-
grammet med eget sekretariat. Formann er forsk-
ningssjef Knut Åm, og leder av sekretariatet er
professor Ivar Holand.

For å styrke kontaktflaten mellom de organer
som har spesiell interesse av arbeidet i program-
met og for å gi råd om programmets utforming,
er det etablert et eget råd med professor Gud-
mund Harlem, NTH, som formann.

BEKJEMPELSE AV OLJEFORURENSNING

Miljøverndepartementet har etablert et program
for bekjempelse av oljeforurensning med adm.
direktør Egil Abrahamsen som formann. Sekre-
tariatet for programmet er lagt til NTNF og dag-
lig leder er dr.ing. Jan N. Langfeldt. Programmets
budsjett var i 1979 11.4 mill. kroner.

HYDRODYNAMISKE LABORATORIER PÅ
TYHOLT

Første del av byggearbeidene som bl.a. omfatter
en forlengelse av den gamle slepetank med 85
meter, ble innviet sommeren 1979. Utbyggingen
er planlagt fullført i 1980 og vil da ha kostet
over 80 mill. kroner. Laboratoriene vil da ha det
mest moderne og avanserte utstyr.
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MAL

SIKKERHET PA SOKKELEN

FORMAL

De norske myndigheter søker å bedre
sikkerheten på norsk kontinentalsokkel
ved et eget forskningsprogram for
sikkerhet og beredskap. Programmet
administreres dels av Oljedirektoratet
og dels av NTNF. NTNFs del har fått
betegnelsen Sikkerhet på sokkelen.

Programmet ble startet i 1978 og
vil bli avsluttet i 1981 eller 1982. De
offentlige bevilgninger til programmet
har hittil vært ca. 20 mill. kroner pr. år,
fordelt med 40% på Oljedirektoratet
og 60% på NTNF.

STYRE

Programmet ledes av et styre oppnevnt
av NTNF med adm. direktør dr. techn.
Johannes Moe som formann. Johannes
Moe er fra mai 1979 og inntil videre
fritatt fra sitt verv som formann.

Styrets sammensetning er fra mai 1979
som følger:

Avd. leder Knut Åm, Statoil A/S, for-
mann
Avd. leder Kai Killerud, Statoil A/S
Avd. direktør Dag Meier-Hansen, Olje-
direktoratet
Ass.direktør, tekn. dr. Nils Norden-
strøm, Det norske Veritas
Avd. ing. John-Erik Roth, Norsk Olje-
og Petrokjemiforbund

RAD

Som et samarbeidsorgan har NTNF
oppnevnt et råd med 24 medlemmer
fra industri, arbeidstakerorganisasjoner,
forsknings- og undervisningsinstitusjo-
ner og offentlige organer.
Formann
Professor Gudmund Harlem
Daglig leder
Professor Ivar Holand

Målet for forskningsvirksomheten under program-
met er ifølge St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1977 —
78) å
— få bedre kunnskap om og forståelse av de sik-

kerhets- og beredskapsmcssige forhold som
gjør seg gjeldende i forbindelse med petrole-
umsvirksomheten

— intensivere forsknings- og utredningsaktivite-
ten på dette området for å heve sikkerheten
og beredskapen

— lokalisere og definere områder innenfor fagfel-
ter av betydning for sikkerhetsnivået på kon-
tinentalsokkelen som er forholdsvis lite utvik-
let sammenliknet med det totale nivået

— samordne og styre forskningsinnsatsen for
derved å sikre en målrettet innsats for å heve
det samlede sikkerhets- og beredskapsnivået.

NTNFs del av programmet omfatter etter
stortingsproposisjonen alle prosjekter som har
preg av direkte anvendt forskning. Prosjekter
som gjelder prosedyrer, overvåking og katastrofe-
beredskap organiseres og styres av Oljedirektora-
tet. I tvilstilfeller avtales arbeidsfordelingen mel-
lom Oljedirektoratet og NTNF slik som det er
mest praktisk for det enkelte prosjekt.

Målet for "Sikkerhet på sokkelen" er mer ut-
førlig beskrevet i brosjyren "Mål, strategi og or-
ganisasjon", som kan fåes ved henvendelse til se-
kretariatet.

Sikkerheten vil bli vurdert i forhold til men-
neskets liv og helse og naturmiljøet, men også i
forhold til samfunnsmessige materielle verdier.

Den virkelige risikoen behøver ikke å være
den samme som den vi føler som enkeltindivider
eller gruppe. Først når alle lever med en mest
mulig riktig følelse av opplevd risiko, kan det
godtas allment at tiltakene skal settes inn der
hvor den virkelige risikoen er størst. Det er der-
for viktig at allmennheten får en korrekt infor-
masjon om de virkelige risikoene. For å bidra til
dette utgir "Sikkerhet på sokkelen" en egen pro-
sjektavis. Avisa er kommet med to nummer i
1979, og det er planlagt fire for 1980.
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Sikkerhet på sokkelen
Marinteknisk senter,
Håkon Håkonsons gt. 34,
7000 Trondheim
Tlf.: (075) 95 698.
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PROSJEKTER

Styret tar avgjørelse om tildeling til enkelte pro-
sjekter innenfor bevilgningsrammen.

Det blir lagt vekt på at hvert enkelt prosjekt
skal rettes mot konkrete mål i form av effektive
sikkerhetstiltak. Dette kan føre til at prosjekter
som er interessante ut fra en teknisk og industriell
utvikling ikke når opp i prioriteringen, dersom
de ikke samtidig har klare sikkerhetsmål. Nytten
må alltid sees i forhold til kostnaden, og det kan
være like viktig å ta bort ineffektive sikkerhets-
tiltak som å innføre nye.

Styret søker å gå mest mulig rakt på sak ved å
ta utgangspunkt i eksisterende erfaringer og
ulykkesstatistikk. Dette må likevel ikke føre til
at en glemmer å analysere kjeder av hendelser
som kan føre til de store ulykker som opptrer så
sjelden at de ikke finnes i statistikken.

For 1978 og 1979 har styret gitt bevilgninger
til i alt 75 prosjekter. Korte beskrivelser av de
enkelte prosjekter finnes i "Prosjektoversikt",
juni 1979 og "Outline of Research Projects",
november 1979, som kan fåes ved henvendelse
til sekretariatet.

En oversikt over fordelingen av prosjekter på
hovedområder er vist i tabellen.

De forskjellige prosjektforslag for 1980 har i
løpet av høsten 1979 vært diskutert inngående
med representanter for oljeselskapene. Tildel-
inger for 1980 blir foretatt på grunnlag av disse
diskusjoner og styrets vurderinger. Oljeselskapene
vil også delta i en rekke av prosjektene med øko-
nomiske bidrag eller faglig innsats. En prosjekt-
oversikt som også viser tildelingene for 1980 vil
bli utgitt på nyåret.

Hovedområder for forskningsprosjekter

Hovedområde

Risikoanalyser
Menneskets funksjon
Brann og eksplosjoner
Boring og produksjon, utstyr
og operasjon
Persontransport
Manøvrering, godshåndtering
og annen transport
Dykking og undervannsoperasjoner
Konstruksjoner og fundamentering
Korrosjon
Utdanning, opplæring, konferanser,
informasjon
Administrasjon
Andre er overført

Bevilget

1978

1 800
719

1 560

425
715

1 050
1 545
1 965

670

80
684
787

1979

2 100
1 671
1 135

300
529

1 040
870
850

1 150

278
890

1 007

Plan

1980

1 500
2 000
1 205

1 300
1000

900
700
800
800

495
1000

Bevilget 12000" 11 820 i ! 11 700

2)

3)

Pluss industribidrag ca. kr 6.1 mill.

Pluss industribidrag ca. kr 7.2 mill.

I tillegg er kr 500 000 av overførte
midler fra 1978 og 1979 reservert
for dette formål
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INSTITUTT FOR KONTINENTALSOKKELUNDERSØKELSER

Sjefsingeniør
Einar Wathne

Direktør
Morten Ringard, Ph.D.

FORMAL

Instituttet skal bidra til utforskning og
utnyttelse av den norske kontinental-
sokkel og dens ressurser. Instituttet
skal videre sikre et miljø for helhets-
vurdering og nye initiativ når det gjel-
der oppbygging av nasjonal kompetanse
og teknologi for utforskning og utnyt-
telse av kontinentalsokkelen.

For å ivareta disse oppgaver skal insti-
tuttet blant annet:
— Bidra til utforskningen og kartleg-

gingen av sokkelens geologi, topo-
grafi og omgivende miljø.

— Delta i utvikling av metoder og spe-
sialutstyr samt forvalte og disponere
slikt utstyr.

— Organisere toktvirksomhet og gjen-
nomføre feltarbeid i forbindelse
med egne forskningsprosjekter eller
som entreprenør/koordinator for
andre institusjoner og oppdrags-
givere.

— Delta i forskningsarbeid med sikte
på utvikling av teknologi for en
forsvarlig industriell utnyttelse av
sokkelens naturressurser.

— På oppdragsbasis utføre forsknings-
og utviklingsarbeid, undersøkelser
og rådgivende virksomhet i tilknyt-
ning til instituttets aktivitet for
næringsliv, myndigheter og andre.

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

STYRE

Sjefsingeniør Einar Wathne, formann
Direktør Håvard Berge
Seniorforsker Torgeir Gunleiksrud
Direktør Fredrik Hagemann
Avdelingsleder Stein Halse
Adm.direktør Knut S. Heier
Avdelingsleder Thor Haegh*

Fra 1.1.1980:
* Forsker Bjørn A. Fossum

DAGLIG LEDELSE

Direktør Morten Ringard, Ph.D.

ØKONOMI

Totale utgifter 20,3 mill.kr
NTNF-bevilgninger . . . . 12,9 mill.kr
Andre statlige bevilgninger 0,5 mill.kr
Prosjektstøtte, industri . . 4,5 mill.kr
Oppdragsinntekter 2,4 mill.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 39
Ingeniører 9
Annet personale 24

I alt 72

ADRESSE

Håkon Magnussonsgt. 1 B
Postboks 1883, N-7001 Trondheim
Tlf.: (075) 15660

IKU utgir egen årsberetning, som kan
fås ved henvendelse til instituttet.
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GENERELT
IKU har hatt et hektisk men godt arbeidsår i 19 7 9.
Det har særlig vært stor aktivitet vedrørende
etablering av kontakt og samarbeidsprosjekter
med industrien. IKU har oppnådd betydelig fi-
nansiell støtte fra forskjellige oljeselskaper til
forskningsprosjekter. Den oppnådde kontakt og
de igangsatte samarbeidsprosjekter lover godt for
kommende år.

Det har heller ikke i 1979 vært mulig å løse ins-
tituttets problemer med å finne hensiktsmessige
lokaler. Virksomheten er fortsatt fordelt på fire
steder, og mulighetene for en samling eller eks-
pansjon innenfor nåværende leieavtaler er små.

I de påfølgende avsnitt er noen av aktivitetene
ved fagavdelingene beskrevet. For mer utførlig
informasjon henvises det til IKUs egen årsberet-
ning.

GEOLOGIAVDELINGEN
Virksomheten i 1979 har, som tidligere, vært
konsentrert om følgende tre programområder:

— Marin- og ingeniørgeologiske undersøkelser.
— Sedimentære prosesser (forprosjekt).
— Mikropaleontologiske og sedimentologiske

undersøkelser.

Marin- og ingeniørgeologiske undersøkelser.
Hovedaktiviteten innenfor dette programområdet
er regional kartlegging av kontinentalsokkelens
øvre lag.

Toktvirksomheten, Geologisk kartleggingstokt
i 1979 ble gjennomført med prøvetaking på 92
stasjoner i Nordsjøen mellom 60° og 62°N og ca.
1000 km grunnseismisk profilering mellom 60°
og 61°N. Som tidligere har tolking av seismiske
profiler dannet grunnlaget for valg av prøvesta-
sjoner.

Over halvparten av prøvestasjonene ble lagt til
et mindre område mellom 61° og 62°N og vest
for 2°0. Årsaken til den store prøvetettheten i
dette området er at IKU har gått inn i samarbeid
medlGS (Institute of Geological Sciences {Edin-
burgh) om utgivelse av et felles kartblad som del-
vis går inn på norsk side av midtlinjen i Nordsjø-
en.

For nærmere å utrede og dokumentere fe. hol-
dene i det store rasområdet ved Storegga, ble det
der kjørt 250 km grunnseismisk profilering og
tatt bunnprøver på 20 stasjoner. Undersøkelsen

Shallow Mismic profil*

Seismisk profilering ogprøvelokaliteter (1972-1979).

75



som er et forprosjekt for et eventuelt langsiktig
program for stabilitetsundersøkelser i kontinen-
talskråningen på norsk sokkel, har finansiering fra
OD og IKU. Geologisk Institutt, avd. B, UiB og
NGI er IKUs samarbeidspartnere.

Innenfor kartleggingsprosjektet "submarine
sand- og grusforekomster" som har vært drevet
av NGU og IKU siden 1975, ble det i sommer tatt
bunnprøver på 57 stasjoner i fjordarmene om-
kring Ørlandet i ytre Trøndelag. En arbeidsgruppe
nedsatt av NGU, IKU og Norges sjøkartverk
(NSKV) har i løpet av 1979 utarbeidet en plan
for maringeologisk kystnaer kartlegging i Norge.
De retningslinjer som er trukket opp her, vil være
en naturlig fortsettelse av det eksisterende "sand-
og grusprosjektet".

Et samarbeidstokt mellom NSKV og IKU ble
utført med ca. 900 km grunnseismisk profilering
på Trænabanken og fjordene innenfor. Nevnes
skal også IKUs deltakelse på ekspedisjonen til
Antarktis, hvor en bl.a. oppnådde meget gode
registreringer med sidesøkende sonar. Flere av
disse kan være nøkkelen til en bedre forståelse
av prosesser som tidligere var aktive på vår egen
kontinentalsokkel under isavsmeltingen for 10-
12 000 år siden.

Dybdekart i farger. I løpet av 1979 er 13 dyb-
dekart i målestokk 1:250 000 mellom 59° og 66°
N (samt et dybdekart utenfor Troms) trykket i
farger. Dette arbeidet vil IKU fortsette opp til
72°N, etter hvert som NSKV får nye områder
ferdig oppmålt.

Sedimentære prosesser. 1 samarbeid mellom
programmene oseanografi og sedimentære pro-
sesser, ble det i sommer lagt et tokt til Halten-
banken, med hovedvekt på innsamling avoseano-
grafiske data og prøvetaking av det aller øverste
laget på havbunnen. Programmet sedimentære
prosesser som i noen år har vært et forprosjekt,
vil for ettertiden innarbeides som eget prosjekt i
programområdet "marin- og ingeniørgeologiske
undersøkelser", og inngå som en naturlig del av
kartleggingen av kontinentalsokkelens øvre lag.

Stratigrafiske og sedimentologiske undersøkel-
ser. Aktiviteten innen dette området har i 1979 i
økende grad blitt konsentrert mot samarbeid med
industrien: Gjennom ru tine opp drag, brønnanaly-

ser fra Nordsjøen og gjennom tidsavgrensede,
industrifinansierte prosjekter.

Gjennom NTNF-finanskrte spesialprosjekter
søker en økt kunnskap om sokkelens historie,
dels ved å stille sammen detaljkunnskaper fra ru-
tineanalyser og dels ved å samarbeide med andre
institusjoner om større undersøkelsesprogram.

AVDELING FOR OSEANOGRAFI OG
FORURENSNING
Avdeling for oseanografi og forurensning har an-
svaret for forskningsprogrammene oseanografi,
forurensning, organisk geokjemi og oljevernbe-
redskap.

Oseanografi. Generelt omfatter fagområdet
langsiktige miljødatamålinger inklusive databear-
beiding, samt kortsiktige måle- og databearbei-
dingsprosjekter av mer detaljert karakter. Målin-
gene utføres i samarbeid med Vassdrags- og hav-
nelaboratoriet.

Avdelingen har i stor utstrekning samarbeidet
med andre institusjoner. Innenfor et prosjekt om
analyse av bølgedata har instituttet samarbeidet

Skisse av rigg for måling av strøm i grensesjiktet langs
bunnen.
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med DnV. I samarbeid med VHL/SINTEF ar-
beides det også med oppdatering og videreutvik-
ling av bølgeanalyseprogrammet NEPTUN. Det
har også, i samarbeid med IBM, vært gjennomført
prosjekter innen bruk av fjernanalyse på oseano-
grafiske problemer, og det arbeides med utvikling
av numeriske modeller for strøm og transport.

Bruk av satellitt for dataoverføring av oseanografiske må-
linger (bølge, vind, temp. og lufttrykk), overvåking av
oseanografisk måleutstyr samt for posisjonering av driv-
bøyer.

Forurensning. Programområdet har i hoved-
vekt vært rettet mot kartlegging av hydrokarbo-
ner i det marine miljø. De undersøkelser som har
vært utført har primært vært innsamling og ana-
lyser av sedimenter samt tråling etter oljeklumper.
Prøvene er vesentlig innsamlet under instituttets
egne tokt og analysert ved IKUs laboratorium.
Dessverre har det oppstått forsinkelser på sedi-
mentanalysesiden på grunn av bevilgningssitua-
sjonen.

Organisk Geokjemi. Forskningsaktivitetene
innen organisk geokjemi har primært vært rettet
mot "source-rock" (kildebergart for olje) - stu-

dier. Prøver har vært innsamlet fra Haltenbanken,
Andøya og Svalbard, dels av instituttets forskere
og dels av andre institusjoner som velvillig har
stilt materiale til disposisjon. Av aktivitetene i
1979 bør spesielt nevnes instituttets feltarbeid
på Svalbard hvor det ble utført grunne boringer
for å få materiale som ikke har vært utsatt for
forvitring. Arbeidet ble utført i samarbeid med
Statoil som også besørget transport.

På oppdragssiden har det vært en ekspansjon
som har vist at instituttet er konkurransedyktig
med de utenlandske serviceselskap.

Oljevernberedskap. Innenfor forskningspro-
sjektet "Drift og spredning av oljesøl langs norske-
kysten" har det vært arbeidet både med videre-
utvikling av beregningsmodellene for drift og
spredning, samt med målinger av overflatesti am
på Tromsøflaket og på Haltenbanken. Videre
har IKU biitt tildelt operatørrettighet for det sta-
tistiske programmet SLIKTRAK fra E&rP Forum.

Det er for 19 7 J utført forvitringsstudier av en
rekke oljetyper i testtank primært for å under-
søke de fysiske og kjemiske prosesser når olje
kommer på vann. Videre er det utført en rekke
laboratorieeksperimenter og målinger for å øke
detaljinformasjonen.

PETROLEUMSTEKNOLOGI-GRUPPEN
Gruppens viktigste prosjekter har også i 1979
vært reservoarsimulering, sandkontroll, ukont-
rollerte utblåsninger og forbedrede oljeutvin-
ningsmetoder.

Reservoarsimulering. IKU ser det som en vik-
tig oppgave å bygge opp kompetanse og metoder
for evaluering av olje- og gassfeltene på konti-
nentalsokkelen. Datamaskinmodeller som er til å
simulere produksjonsforløpet av et reservoar er
sentrale i denne forbindelse. Slike modeller vil
være spesielt nyttige når ulike utvinningsstrate-
gier skal vurderes mot hverandre. Instituttets
mål er å skaffe seg et sett modeller som dekker
feltene på den norske kontinentalsokkel. Inne-
værende år har man fortsatt forsknings- og ut-
viklingsinnsatsen for å nå dette målet.
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I samarbeid med SINTEF deltok instituttet i
sluttføring av en simuleringsmodell for reservoa-
rer med kondensat eller flyktige oljer. IKU vil,
etter avtale med SINTEF, kunne bruke denne
modellen ved senere forskningsprosjekter og
oppdrag. Det har også vært arbeidet med videre-
utvikling av modeller for flerfase strømning i pro-
duksjonsrør.

I 1979 har IKU arbeidet videre med et prosjekt
for forbedret oljeutvinning. Det er nå i gang drof-
telser med et oljeselskap om et større prosjekt,
der reservoarsimulering vil gå inn som en viktig
del.

TEKNOLOGIAVDELINGEN

Arbeidet med utvikling av effektive metoder og
utstyr for undersøkelse av kontinentalsokkelens
geologi og miljø har særlig tyngde innenfor om-
rådene posisjonering, utvikling av sensorer og sen-
sorbæresystemer, seismisk prosessering, fjern-
styrte operasjoner og undervannsfotogrammetri.
Vi vil i det påfølgende gi en kort redegjørelse
for tre av avdelingens prosjekter.

Marin topografisk kartlegging— SEAMAP.
Sammen med Geoteam, Norsk Regnesentral,
Norges sjøkartverk, Simrad og Statoil har IKU
aktivt deltatt i et forprosjekt med målsetting å
klarlegge behovet for topografisk kartlegging, å
kartlegge status av eksisterende metoder, utstyr
og ekspertise og å definere et forslag til et koordi-
nert forsknings- og utviklingsprogram, SEAMAP.

SEAMAP-programmet omfatter både hydro-
akustisk- og optisk kartlegging, posisjonering og
informasjonsbehandling. Det tar utgangspunkt i
igangværende prosjekter som topografisk side-
søkende sonar, undervannsfotogrammetri, MAP-
RES, e.l. og tar sikte på en videreføring av disse
og igangsetting av nye prosjekter med hovedmål
å komme fram til ny og forbedret teknologi for
å kunne løse de store kartleggingsoppgaver som
de norske havområder innebærer. Både NTNF,
Miljøverndepartementet, norske produsenter og
brukere har stilt seg positive og det arbeides nå
for å finne fram til en praktisk samarbeidsform.

Mer informasjon om forprosjektets resultater,
problemstillinger, faglige bidrag og diskusjoner
finnes i publikasjoner som kan bestilles ved hen-
vendelse til IKUs bibliotek.

Topografisk Sidesøkende Sonar. Sidesøkende
Sonar blir i dag benyttet i stor utstrekning i for-
bindelse med offshore survey virksomhet. Denne
sonartype har vist seg meget nyttig ved geologiske,
geotekniske og topografiske undersøkelser med
sikte på å gi et visuelt inntrykk av havbunnen.
Imidlertid har det vist seg vanskelig å trekke ek-
sakt topografisk informasjon ut av disse sonardia-
gratnmene. Med støtte fra NTNF og norsk indust-
ri ble det derfor igangsatt et prosjekt ved IKL'
med sikte på å utvikle en sidesøkende sonar som
er i stand til å gi direkte topografisk informasjon
i form av dybdeprofiler. Metoden som benyttes
er basert på fasemålinger i det reflekterte signal i
tillegg til den vanlige tid-amplitude registrering.

Utviklingen av en prototyp er nå i gang ved
IKU. I følge prosjektets framdriftsplan vil denne
prototypen testes ut sommeren 1980.

Prinsippskisse av topografisk sidesøkende sonar.
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Fjernstyrt undervannsinspeksjon. Olje-og gass-
utvinning på stadig større dyp framtvinger en økt
FoU-innsats på fjernstyrte teknikker generelt.
1KU har opparbeidet en betydelig kompetanse
på fjernstyrte undervannsfarkoster gjennom kons-
truksjon og operasjon av "Snurre"—en kompe-
tanse det nå er meget viktig å vedlikeholde og vi-
dereutvikle.

En har nå formulert et 5-års program som går
ut på konseptstudier, konstruksjon og testing av
en spesiell farkost for plattforminspeksjon. Som
en forløper for dette programmet har IKU og Det
norske Veritas (DnV) i samarbeid gjennomført
prosjektet "Fjernstyrt undervannsinspeksjon" i
1979.

Målsettingen var å gjøre praktiske forsøk på in-
speksjon og ikke-destruktiv testing (NDT) av
plattform ved hjelp av "Snurre", for på den må-
ten å identifisere problemer og mangler ved eksis-
terende farkoster. Forsøkene ble utført på en
fullskala modell av en typisk riggkonstruksjon
som DnV, for testformål, har satt ut i sjøen ved
Norsk Undervannsinstitutt i Bergen. Undervannsfoto av Snurre under inspeksjon av bore-rigg.
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NORSK UNDERVANNSINSTITUTT

Adm. direktør
Egil Abrahamsen

A
Instituttsjcf
Øystein Martinsen

FORMAL

Instituttet har til formål å bidra til en
utbygging av kunnskapsgrunnlaget for
undervannsaktivitcter og å øke sikker-
heten ved undervannsoperasjoner. For
å medvirke til at undervannsaktivitete-
ne kan foregå på en forsvarlig måte
skal instituttet:

— drive forskning, utvikling og bered-
skapsoppbygging innen undervanns-
teknikk og hyperbarmedisin/fysio-
logi,

— bidra med utprøving av undervanns-
utstyr,

— medvirke til oppbygging av bered-
skap og fasiliteter for hyperbar-
medisinsk behandling,

— drive rådgivningsvirksomhet innen
sitt område,

— påta seg oppdragsvirksomhet i for-
bindelse med undervannsaktiviteter,

— aktivt medvirke til å styrke under-
visningen innen sitt område og

— bidra til medarbeidernes faglige ut-
vikling og dyktiggjøre dem for inn-
sats innenfor og utenfor Instituttet.

Instituttet skal etter målsettingen ar-
beide i skjæringsfeltet mellom hyper-
barmedisin/fysiologi og undervanns-
teknikk. For å kunne gjøre dette, må
Instituttet etablere en ekspertise innen
både dykking, hyperbarmedisin, real-
fag og en rekke ingeniørfag.

STYRE OG ADMINISTRASJON

Grunnlaget for Norsk Undervannsinsti-
tutt er en interessentskapsavtale mel-
lom Norges Teknisk- Naturvitenskape-
lige Forskningsråd og Det norske Veri-
tas som blant annet sier at de to organi-
sasjoner eier andeler i Instituttet med
50% hver og skal i forholdet seg imellom
svare for Instituttet's forpliktelser etter
de samme prosentandeler. Hver av de
to eierne oppnevner to representanter
til styret for en periode av 3 år.
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STYRE

Adm.direktør Egil Abrahamsen,
formann
Avd.direktør Dag Meier-Hansen
Kommandør Nils Tiltnes
Sjefsingeniør Einar Wathne
Forsker Sturle Søvik
Forsker Jarle Ofstad*

* Fra 8.6.79

ADMINISTRASJON

Instituttsjef Øystein Martinsen
Kontorsjef Jarle Vik

AVDELINGSLEDELSE

Hy perbarmedisinsk/fysiologisk
avdeling:
Stein Tønjum, avdelingsleder
Russel E. Peterson, forskningsleder
Teknisk FoU avdeling:
Bjørn H. Hjertager, avdelingsleder
Informasjons- og opplæringsavdeling:
Odd Pedersen, avdelingsleder
Dykkeroperasjonsavdeling:
Bjørn W. Kahrs, avdelingsleder
Teknisk driftsavdeling:
Freddy T. Frydenbø

ØKONOMI

Driftsutgifter 12,35 mill.kr
NTNF-bevilgning FoU . 3,26 mill.kr
NTNF/DnV, generelle

bevilgninger 3,60 mill.kr
Andre oppdrag 5,86 mill.kr
Investert pr. 31.12.79 . 33,15 mill.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 16
Ingeniører 4
Annet personale 16

I alt 36

ADRESSE

Gravdalsveien 255
5034 Ytre Laksevåg
Tlf.: (05) 26 16 01
Telex: 42 892 nui n



GENERELT

I januar 1979 var NUI fullt driftsklart i og med at
det hyperbare kammeranlegget ble tatt i bruk.
Dette markerte slutten på en oppbyggingsperiode
på to og et halvt år.

Styrepult i hyperbarkammerkomplekset som stod ferdig
i januar 1979.

Første halvår 1979 var derfor preget av inn-
ledningsarbeid for de FoU-prosjekter som
skulle gjennomføre forsøk i kamrene. Andre
halvår var preget av en hektisk aktivitet med
forsøk i kammersystemet og i sjøen utenfor
kaien.

Antall ansatte økte fra 29 pr. 1.1.79 til 36
pr. 31.12.79.

Oppdragsaktiviteten ved instituttet var langt
lavere enn budsjettert i 1979. Dette skyldes
hovedsakelig undervannsindustriens vanskelige
situasjon både nasjonalt og på verdensbasis.
Likevel økte oppdragsinntekten med ca. 52%
fra 1978 til 1979.

Totalaktiviteten i og rundt instituttet har økt
så kraftig at det allerede er oppstått behov for
bygningsmessige utvidelser.

HYPERBARMEDISIN/FYSIOLOGI

Kartlegging av dykkeres fri arbeidskapasitet og
derigjennom utvikling av metoder og utstyr som
kan øke denne frie arbeidskapasiteten står som
et meget sentralt tema ved instituttet.

Eksperimentaldykker iført dykkermaske gjennomfører
et meget krevende arbeidsfysiologisk forsøk.

Det legges hovedvekt på dykkerutstyrets rolle
i begrensninger av arbeidskapasiteten og derfor
må forsøkene gjennomføres under så realistiske
betingelser som mulig.

Påståtte senfølger av dykkeaktiviteten under-
søkes nøye på NUI, og på sikt vil man kunne
avgjøre om eksisterende udokumenterte på-
stander er holdbare. Dette vil få konsekvenser
for ansvars- og forsikringsforhold og bli bestem-
mende for valg av metoder ved dykkeropera-
sjoner.

Tilstedeværelsen av sykdomsfremkallende mi-
kroorganismer i dykkerkamre gir derimot
mer akutte manifestasjoner, og instituttets
medarbeidere har reist offshore for å hente
hjem mikrobiologiske prøver. Disse prøvene
viser at selv etter etablerte rengjøringsrutiner er
kamrene og dykkerne infisert med virulente
bakterier og sopp. Dette arbeidet forventes å
gi klare retningslinjer for rengjøringsrutiner i
trykkammer.
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UNDERVANNSOPERASJONSMETODER

Enhver undervannsoperasjon gjennomføres på
grunnlag av på forhånd fastsatte rutiner eller
metoder. Slike metoder etableres ofte i form
av tabeller eller prosedyrer, hvor viten om
mennesket på den ene siden og de tekniske
faktorer på den andre siden koples sammen for
å gi sikre og effektive operasjoner.

Over flere år har man gradvis bygget opp
instituttets kompetanse vedrørende dekompre-
sjonstabeller, blant annet ved å knytte til seg
utenlandsk ekspertise. Dette har derfor gjort
instituttet i stand til å fremstille spesielle og
generelle tabeller til bruk i dykkerindustrien.
Blant annet har man laget en tabell som gjør
dykkerne i stand til å bo på 14 meters dyp, og
å utføre arbeid på 24 meters dyp. Oppholds-
kamrene kan være trykksatt med ren luft,
mens arbeidet blir utført i helium-oksygen-
atmosfære.

I løpet av 1978 og 1979 har man på NUI
studert elektrisitetens påvirkninger på dykkere
i vann. Flere metoder for isolering av dykkeren
og de elektriske apparatene er foreslått og "sikre"
avstander til strømførende deler er beregnet.

Beredskapsmessige forhold og metoder for
dypdykkere har lenge vært i søkelyset. Det
siste årets ulykker i Nordsjøen har forsterket
behovet for effektive beredskapsopplegg, og
NUI har blant annet:

— Gjennomført en hendelsesanalyse av poten-
sielle redningsaksjoner og nødoperasjoner.

— Testet og evaluert utstyr som er tenkt brukt
i nødoperasjoner og redningsaksjoner slik
som redningsklokker, redningskammer, red-
ningsdrakter, nødenergisystemer og gassrense-
utstyr for nødoperasjon.

Det er problemene ved å holde dykkerne i
termisk balanse som byr på de største problemene
i forbindelse med redding av dykkere under
trykk.

UNDERVANNSTEKNOLOGI

For å følge opp den akkumulerte viten om krop-
pens begrensninger m.h.p. fri arbeidskapasitet
ved dypdykking, har man ved instituttet ut-
viklet en pustesimulator for å studere begrens-
ningene i det pusteutstyr som eksisterer eller
som vil komme på markedet. Pustesimulatoren
har effektivisert arbeidet med kontroll og
utvikling av pusteutstyr betraktelig. Med denne
kan man studere pustemotstand, pustearbeid,
gassrenseevne, avfuktingsevne og oppvarmings-
evne for et påmontert pustesystem, uten at
man behøver å utsette mennesker for lang-
varige trykkpåvirkninger.

Ved dypdykking er det fortsatt store pro-
blemer med talekommunikasjon mellom dykker
og operasjonskontrollen, på tross av sterk ut-
vikling på elektronikksiden. Dette skyldes
hovedsakelig heliumgassens akustiske egenskaper
og støyforhold i transmisjonskjeden fra dykker
til overflaten. Ved NUI, i samarbeid med kjente
institusjoner i USA, har man derfor studert
problemene inngående for å sette objektive
kriterier for hvordan kommunikasjonen bør
være. På dette grunnlaget vil man så kunne
utvikle utstyr som gir langt bedre overførings-
egenskaper enn det eksisterende utstyret.

Industrien benyttet i økende grad instituttets
spesielle fasiliteter i 1979. Det dreier seg om
utprøving av utstyr både i basseng, kamre,
laboratorier og sjø.

Spesielt kan utprøving av store sjøvanns-
pumper nevnes. Til dette formålet har man
installert et betongfundament på 25 meters
dybde. Fundamentet måler 7x7 meter og
pumpen senkes ned på dette i en bærestruktur.
Selve pumpen er montert inne i et rør med en
diameter på ca. 1 og lengde på ca. 10 meter.
Installasjon og gjennomføring av disse prøvene
krever omfattende undervannsoperasjoner.
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SKIPSFART OG SKIPSBYGGING

Komite for skipsforskning
Norges Skipsforskningsinstitutt
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KOMITE FOR SKIPSFORSKNING

FORMAL

Komite for skipsforskning er et rådgi-
vende organ for NTNF, som innenfor
NTNFs målsettinger har som oppgave
å arbeide aktivt for utviklingen for
forskning for skipsnæringen i vårt land
og for at forskningens resultater fra
inn- og utland blir utnyttet i norsk
skipsnæring og forvaltning.

MEDLEMMER

Skipsreder Christian K. Rytter, formann
Ass.sjøfartsdirektør Emil Jansen
Professor Dag Kavlie
Overingeniør Rolf Kvamsdal
Direktør Tor-Chr. Mathiesen
Ekspedisjonssjef Leif Asbjørn Nygaard
Skipsreder Einar Rasmussen
Direktør Odd Aanderud-Larsen
Forbundsformann Henrik Aasarød

Fra 1.1.1980:

Skipsreder Einar Rasmussen, formann
Redaksjonssekretær Paul Grønbeck
Ass. sjøfartsdirektør Emil Jansen
Professor Dag Kavlie
Overingeniør Rolf Kvamsdal
Direktør Martinus Kvande
Direktør Tor-Chr. Mathiesen
Ekspedisjonssjef Leif Asbjørn Nygaard
Direktør Odd Aanderud-Larsen

Sekretær:

Forskningssjef Inge Johnsen

ADRESSE

Rådhusgt. 25, Oslo 1
Tlf.: (02) 41 60 80

1 1979 øket verdens sjøgående handel med ca.
5% i forhold til 1978, og for skipsfarten var 1979
et fremgangens år. Brutto fraktinntekter øket
med 5 milliarder kr., mens netto fraktinntekter
steg fra 8-9 milliarder kr. Skipsverdiene har gått
sterkt opp, for enkelte skipstyper mer enn 50%.

Ordrereserven ved norske verft er mindre enn
noen gang etter krigen. I 1979 er det inngått et
par kontrakter på spesialskip uten statlig med-
virkning. Konkurransesituasjonen for verftene er
noe bedret, men de aller fleste verft er fortsatt
avhengig av offentlige støtteordninger for å få
kontrakter.

"Forskning som fremmer kvalitative målsettin-
ger som sikkerhet til sjøs og bedring av indre og
ytre miljø, er stadig høyt prioritert, mens komi-
teen i sin LTP har opprioritert forskning som
fremmer nyskapningsprosessen og bedrer lønn-
somheten. Denne forskningen bidrar til at næ-
ringen bedre og hurtigere kan tilpasse seg nye be-
tingelser og utnytte variasjoner i markedene.
Forskningsoppgaver som både kan hjelpe nærin-
gen i en krisesituasjon og danne grunnlag for frem-
tidig virksomhet, er spesielt tilgodesett. Når det
gjelder forskningstiltak som på kortere sikt frem-
mer nyskapningsprosessen og omstillingen i skips-
industrien, er denne i det alt vesentlige ivaretatt
innen rammen av NTNFs Skipsforskningsplan.

Komiteen har søkt å stimulere til utvidet sam-
arbeid mellom forskere og skipsnæringens prak-
tiske folk, og har oppmuntret til at brukerne selv
i større grad tar del i forskningsarbeidet. Komi-
teen konstaterer med tilfredshet at brukerne i
økende grad tar initiativ til forskning og frem-
mer egne prosjektforslag. Bedriftsprosjektene er
ofte kortsiktige og tar sikte på å løse konkrete
problemer for brukerne. Komiteen legger vekt
på å støtte denne type prosjekter, for å bedre
kontakten med brukermiljøene.

Som næringens bransjeinstitutt har Norges
Skipsforskningsinstitutt naturlig stått sentralt i
komiteens arbeid. Komiteen har med tilfredshet
konstatert et godt samspill mellom NSFI og de
frittstående storprosjektene innen komiteens ak-
tivitetsområde og mellom faggruppene under
Komite for Skipsforskning og NS Fis fagavdelin-
ger.
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Av tabellen nedenfor fremgår hvordan bevilg-
ningen for 1979 er fordelt på forskjellige forsk-
ningsfelter innen komiteens aktivitetsområde.
Totalbevilgningen inkluderer også NTNFs bevilg-
ning til NSFI på 9.2 mill. kroner.

Felt

Generelle aktiviteter
Prosjektering
Konstruksjon
Hydrodynamikk
Maskineri og
instrumentering
Verftsteknikk
Drift av skip
Skipsfartsøkonomi

Sum

Energiøkonomisering

TOTALT

Bevilget
for 1979
(1000 kr)

3.632
1.150
2.800
2.750

2.795
2.750
4.550
2.825

23.252

800

24.052

%-vis
fordeling

16
5

12
12

12
12
19
12

100.0

Antall
prosjekter

5
2
9
7

7
3
9
3

45

2

47

I det følgende gis noen hovedtrekk av virksom-
heten i 1979.

Prosjektering og konstruksjon av skip og flytende
marine konstruksjoner

Innen prosjektering har forskningen vært rettet
mot å forbedre og øke den praktiske anvendelsen
av moderne EDB-baserte metoder for teknisk/
økonomisk analyse av sjøtransportopplegg, for-
prosjektering og forkalkulasjon av skip. Disse
prosjekteringsmodeller har fått en betydningsfull
anvendelse i forbindelse med nye skipsprosjekter
og nykontraheringer i 1979.

Komiteen går inn for å bevare den sterke posi-
sjon norsk forskning har hatt når det gjelder me-
toder for å beregne marine konstruksjoners styr-
ke og respons. I 1979 har det vært arbeidet med
å utvikle et bedre grunnlag for dimensjonering
mot utmatting av skips- og marine konstruk-
sjoner. I et prosjekt som startet i 1976 er det ut-
viklet instrumentering for kontinuerlig overvåk-

ning av skipspåkjenninger i sjøgang. Dette pro-
sjektet ble avsluttet i 1979.

Den hydrodynamiske forskningen konsentreres
om skipsbevegelser og belastninger i sjøgang samt
belastning på marine konstruksjoner fra bølger,
vind, strøm og is. Det er også startet prosjekter
for å bedre forståelsen for skips manøveregen-
skaper, slik at disse kan forutberegnes på prosjekt-
stadiet. Her står skipssikkerhet som et sentralt
tema. En vesentlig del av forskningen på dette
feltet foregår ved Norges Hydrodynamiske La-
boratorier, og det har skjedd en opptrapping av
forskningen med sikte på det nye havlaborato-
rium som skal stå ferdig i 1981.

Påkjenningene på skip fra brytende bølger har voert en

sentral forskningsoppgave i 1979.
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Skipsmask inert

1 1978 ble det startet et større prosjekt som tar
sikte på å bedre arbeidsforholdene i maskinrom,
forenkle vedlikeholdsarbeidet og redusere drifts-
utgiftene. Prosjektet har fortsatt i 1979 og ar-
beidet er konsentrert om å bedre driftsøkonomi-
en.

Komiteen legger vekt på kompetanseoppbygg-
ingen i Marinteknisk Senter, og har støttet forsk-
ningsprogrammer som har betydning for igang-
kjøring av maskinlaboratoriene.

Bunkersprisene har i løpet av 1979 blitt mer
enn fordoblet, og utgiftene til brennolje utgjør
en vesentlig del av driftsutgiftene for skip. 11979
har det vært arbeidet med å utvikle metoder for
å redusere brennstoffutgiftene for eksisterende
skip. Videre har man studert forbrenningsforlø-
pet i dieselmotorer samtskadeutviklingpåvarme-
påkjente deler i dieselmotoren for forskjellige
bunkerskvaliteter.

I løpet av høsten har komiteen lagt ned et be-
tydelig arbeid for å komme frem til en samlet,
koordinert forskningsplan med sikte på bedre
bunkersutnyttelse (energiøkonomisering) ombord
i skip.

Drift av skip

Dette området får stadig større betydning for
skipsfartens konkurranseevne, og har vært høyt
prioritert også i 1979. Forskningen på feltet har
vært konsentrert om å bedre kommunikasjons-
forholdene mellom skip og land, noe som er av
stor betydning for sjøfolkene, deres familier og
rederikontorene. Det har vært arbeidet med å
utvikle bedre metoder for vedlikehold ombord
og komme frem til bedre metoder for lasthånd-
tering, herunder utvikling av rutiner i forbindelse
med rengjøring av lastetanker med råolje (Crude
Oil Washing).

3S-prosjektet (System for Sikkert Skip) som
ble startet i 1976 for å bedre sikkerheten for
mannskapet gjennom tiltak av teknisk, sosial,
organisatorisk/administrativ, opplærings- og in-
formasjonsmessig karakter har fortsatt stor tyng-
de også i 1979. Programmet er omfattet med stor

interesse innen skipsfarten, og vesentlige resulta-
ter er blitt spredt til brukerne.

Skipsfartsøkonomi

Komiteen har gått inn for en opptrapping avf orsk-
ning på skipsfartens inntektsside, hvor program-
met "Marked og rederi" har stått sentralt i 1979.
En rekke rederier, NS Fl og Norges Handelshøy-
skole deltar aktivt i dette program, som tar opp
rederienes tilpasning til nye markedsmessige og
teknologiske forutsetninger. I andre prosjekter
har ressurstilgangen i bred sammenheng til skips-
farten blitt analysert. En systemdynamisk metode
for tankskipsmarkedene mot fremtiden er blitt
utarbeidet.

Miljøforhold i Skipsbyggingsindustrien (MS-pro-
sjektet)

Det sentrale mål for MS-prosjektet som ble star-
tet i 1976, var å forbedre verftenes evne til å nå
økonomiske og miljømessige mål samtidig. Pro-
sjektet tok form av et sett av selvstendige be-
driftsutviklingsprosjekter i forskjellige verft.hvor-
av 7 har vært særlig aktive. I tillegg til dette kom-
mer et mer institusjonsorientert arbeid på rene
fysisk/kjemiske miljøforhold.

Innledningsvis ble antatt at verftsindustrien har
innebygget i seg skjulte produktivitetsreserver
som bare kan utløses gjennom et organisasjons-
miljø som i større grad befordrer personlig med-
virkning og vekst. Denne antakelse er blitt be-
kreftet gjennom de utviklingsbehov som de del-
takende verft selv har avdekket og definert. Man
har i MS-prosjektet kommet til at svaret på verft-
enes utviklingsbehov er en bedriftsutviklings-
strategi basert på følgende hovedsyn:

— Det er ikke motsetningsforhold mellom pro-
duktivitet og miljø, det er snarere snakk om
gjensidig befruktning.

— Teknologi/systemer isolert sett kan kjøpes, og
spres fort. Vår konkurranseevne vil primært
være avhengig av at vi er dyktigere enn andre
til å utvikle et organisasjonsmiljø der mennes-
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ker og teknologi/systemer er i balansert sam-
spill med hverandre.

— Isolert satsing på teknologi/systemer eller på
organisasjon/miljø har lite for seg. Det som
trengs er en helhetlig bedriftsutvikling der be-
driftens verdiskapningsprosess står i fokus, og
hvor utviklingen skjer mellom aktivt samar-
beid mellom partene i bedriften.

— Bedriften må selv drive prosessen, men eks-
terne ressurspersoner kan spille en nyttig rolle
som katalysatorer.

Resultatene fra MS-prosjektet faller i tre
hovedgrupper:

Nytteverdien hos de verft som har deltatt. Det er
her dels snakk om forbedringer i det generelle
organisasjonsklima, dels også forbedringer i kvan-
titative produktivitetsfaktorer. Eksempelvis: "Vi
har underlag for å si at den kvantitative målset-
ting på 5% produktivitetsøkning pr. år er opp-
nådd." "Tillitsforhold og kommunikasjon er
blitt bedre." (Tillitsmann) "Ulykkesstatistikken
har gått ned." "Fraværet har holdt seg konstant.
Sykefraværet øket ikke som følge av den nye
sykelønnsordningen." —Den beste indikator på
at prosjektene har vært positive, er at i samtlige
verft er partene i bedriften enige om å fortsette
arbeidet.

Arbeidsmodell: Erfaringene fra verftsprosjektene
er samlet og bearbeidet i en veiledning som vil
kunne understøtte tilsvarende utviklingsprosjek-
ter i andre bedrifter.

Fysisk/kjemisk miljøforhold er kartlagt og for-
slag er utarbeidet. Det foreligger 7 rapporter.

En hovedkonklusjon fra MS-prosjektet er at
potensialet for produktivitetsforbedring i verfts-
industrien i større grad er knyttet til menneske-
lige ressurser enn til teknologi. Dersom man ikke
bevisst arbeider med utviklingen av de menneske-
lige ressurser, vil mulighetene til å få noe ut av in-
vesteringer i systemer og teknologi være drastisk
redusert. 1 den senere tid har myndighetene og
opinionen vært sterkt opptatt av spørsmålet om
hvordan man skal klare å styre teknologien (mik-
roprosessoren). Det er vanskelig å se at dette kan
realiseres på annen måte enn ved at bedriftens
utviklingsstrategi baseres på den medvirknings-
orienterte arbeidsform som har vært praktisert i
MS-prosjektet.
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NSH NORGES SKIPSFORSKNINGSINSTITUTT

Skipsreder
Andreas K.L. Ugland

Adm. direktør
Jan R. Getz

Adm. direktør
Arnold Hansen
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FORMAL

Instituttets formål er å bistå norsk
næringsliv og forvaltning gjennom leve-
ring av forsknings-, rådgivnings- og in-
formasjonstjenester vedrørende faglige
spørsmål av betydning for bygging og
drift av skip og andre marine konstruk-
sjoner.
Instituttet vil realisere dette blant an-
net ved å:
— Klarlegge og prioritere hvilke aktu-

elle forsknings- og utviklingsoppga-
ver som instituttet hensiktsmessig
kan medvirke til å løse, og hvorledes
disse oppgaver best kan bearbeides i
nasjonalt eller internasjonalt samar-
beid.

— Utføre eller på annen måte organi-
sere forskning og utredning av almen
interesse eller av felles interesse for
deler av næringen.

— Drive rådgivning og levere FoU-tje-
nester på oppdragsbasis til de enkelte
brukere,'også utenlandske oppdrags-
givere når dette antas å fremme insti-
tuttets formål.

— Drive informasjon, undervisning og
opplæring for å gjøre egne og andres
forskningsresultater kjent og frem-
me riktig utnyttelse i praksis.

— Bidra med aktuell laboratoriemessig
forsknings- og prøvningsberedskap.

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

STYRE

Skipsreder Andreas K.L. Ugland,
formann
Distribusjonsfullmektig Svein Bråtteng
Professor Stian Erichsen
Adm.direktør Arnold Hansen
Ass.sjøfartsdirektør Emil Jansen
Direktør Martinus Kvande
Direktør Tor-Chr. Mathiesen
Direktør Per Anker Nilsen
Cand.oecon. Terje Totland

MEDLEMMER

Norges Rederforbund
Norske skipsbyggerier
Det norske Veritas

Den Kongelige Norske Marine
Sjøfartsdirektoratet
Støttemedlemmer

DAGLIG LEDELSE

Hovedkontor — Trondheim
Adm.direktør Arnold Hansen
Viseadm.direktør Helge Johansen
Ass.direktør Gunnar Larsen, økonomi

Norges Hy dro dynamiske Laboratorier
Divisjon: Skip- ogHavlaboratoriet
Direktør Kaare M. Gisvold

Oslo I Sandefjord
Direktør Jens Wilhelmsen jr.
Direktør Jan Hartvig

ØKONOMI

Totale utgifter 52,4 mill.kr
NTNF-bevilgninger . . . . 14,8 mill.kr
Oppdragsinntekter m.v. . 37,2 mill.kr

PERSONELL
U & H-utdannet personale 112
Ingeniører 53
Annet jjersonale 79

I alt 244

ADRESSER

Trondheim:
Marinteknisk Senter
Håkon Håkonsonsgt. 34
Postboks 4125 Valentinlyst
7001 Trondheim
Tlf.: (075) 95 500

Oslo:
Grenseveien 9°
Postboks 609 - Etterstad, Oslo 6
Tlf.: (02) 68 92 80

Korrosjonslab. Sandefjord:
Postboks 147 — Åsnes
3201 Sandefjord
Tlf.: (033) 66 130

NSF1 utgir egen årsberetning som kan
fås ved henvendelse til instituttet.



INNLEDNING
NS Fl hadde god tilgang på oppdrag i 1979.
Offshoreindustrien viste en markert øket inter-
esse for instituttets tjenester, det samme gjorde
skipsnæringen. Samarbeidet med offentlige
organer som Sjøforsvaret, Sjøfartsdirektoratet,
Oljedirektoratet og Statens Forurensningstilsyn
viste en gledelig utvikling.

Forskningen har vært prioritert til utvalgte
områder som kan bidra til bedre utnyttelse av
markedsmuligheter, fremme nyskapingsproses-
sen og øke næringens tilpassingsevne. Det har
videre vært lagt vekt på å fremme inntjenings-
evnen i næringen, driftsøkonomi og sikkerhet.
Energiøkonomisering har vært og er et av
nøkkelområdene.

Det blir lagt vekt på å studere skipsfartens
arbeidsbetingelser i et høykostland som Norge,

og en videreføring av arbeidet innenfor "mar-
ked og rederi". Dette omfatter løpende infor-
masjon om endringer i markedene og utvikling
av praktiske hjelpemidler for å styrke tilpas-
singsevnen.

Satsingen på å fremme energiøkonomiske
skip har stått sentralt, og arbeidet vil fort-
sette. Skrogformer, propulsjonssystemer og
maskinanlegg er viktige arbeidsfelt. Med til
området hører også utnyttelsen av billig og
mindreverdig brennstoff og behandling av
undervannsskrog med sikte på lav motstand.
NSFI har satset sterkt på å fremme forbedrin-
ger også på allerede eksisterende skip.

En sammenfatning av noen av de oppgavene
NSFI har arbeidet med finnes i det følgende.

Norsk verftsindustris evne til å komme
gjennom krisen den befinner seg i, er avhengig

"Marinteknisk Senter i Trondheim ble offisielt åpnet
den 13 juni 1979 i nærvær av HM.Kong Olav og 650
gjester fra inn- og utland. Senteret representerer et
nært samarbeid mellom naeringsrettede forskningsinsti-
tusjoner og høyere undervisning som savner sidestykke i
verden forøvrig.

(1) Kontorer og lette laboratorier for Skipsteknisk
avdeling ved NTH, Norges Skipsforskningsinstitutt,
Norges Hydrodynamiske Laboratorier samt Fiskeri-
teknologisk Forskningsinstitutt, (2) Maskineri- og
styrkelaboratorier, (3) Skipsmodelltanken, (4) Kavi-
tasjonslaboratoriet og (5) byggeplass for Havlabora-
toriet."
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av at konkurranseevnen styrkes og nye pro-
dukter kan markedsføres. NS Fl vil videreføre
i noe redusert omfang innsatsen for å styrke
planleggingsfunksjonene og trappe opp ar-
beidet med å finne effektive produksjonsme-
toder.

Gjennom de nye havmiljølaboratoriene som
bygges på Tyholt, er grunnlaget lagt for en
slagkraftig innsats på forskning knyttet til
off-shore oljeutvinning. NSFI har sammen
med SINTEF dannet Norges Hydrodynamiske
Laboratorier (NHL), som vil stå for driften av
nyanlegget. Skipsmodelltanken og anleggene
ved Vassdrags- og havnelaboratoriet går inn i
den nye driftsorganisasjonen.

Mindreverdig Bunkerskvalitet:
"I Maskinlaboratoriet ved Marinteknisk Senter på-

går det det kontinuerlige forsøk med ulike typer lav-
kvalitet bunkers, for å bestemme skadekriteriene."

MINDREVERDIG BUNKERSKVALITET

Bunkersutgiftene har etter hvert blitt en så
betydelig utgiftspost for rederiene at de nå
ønsker å benytte så billig og høyviskøs (tung)
brennolje som mulig. I de siste årene har imid-
lertid kvaliteten på den billigste bunkersen
stadig sunket og den er blitt mer varierende.
Dermed har driftsproblemene øket, og man
må finne en balanse mellom utgiftene til ved-
likehold og de besparelser man oppnår ved å
kjøpe billig tungolje.

Prisforskjellen mellom tungolje og gassolje
kan variere fra havn til havn. Den er bl.a. av-
hengig av kvaliteten på tungoljen. Ved å be-
nytte en dårligere oljekvalitet vil man redu-
sere bunkersutgiftene, mens vedlikeholdskost-
nadene trolig vil øke.

Med tungolje menes en blanding av en eller
flere typer av bunnfraksjoner fra destilleringen,
normalt tilsatt destillater fra den samme pro-
sessen for å regulere viskositeten.

Kvaliteten på tungoljen avhenger grovt av
råoljens opprinnelse og raffineringen. Opp-
rinnelsen har betydning for tungolje fra at-
mosfærisk destillasjon (straight run produc-
tion). Kvaliteten på tungolje fra vacuum-de-
stillasjon, visbreaking og katalytisk cracking,
er bare bestemt av raffineringsprosessen.

Det er tre egenskaper som beskriver tung-
oljen:

— Håndteringskvaliteten
— Forurensninger
— Forbrenningskvaliteten

Blandbarhet er en egenskap ved tungoljen
, man sannsynligvis vil få stigende problemer
med. Ved utblanding av en bunnfraksjon med
et destillat kan man risikere at de tyngste
komponentene felles ut som slam. I verste
tilfelle opptil 6 vol.pst. Mange oljeselskap
undersøker dette før leveranse av bunkers.
Man må imidlertid være klar over at to kvali-
teter som hver for seg er blandbare, kan skille
seg hvis de blandes ombord.

Innholdet av urenheter kommer fra tre
kilder — råoljen (Vanadium, svovel, nikkel
og natrium), raffineringen (Aluminiumsilikater)
og lagring og håndtering (Sand, rust, vann
(ofte saltvann)).

Faren for ekstrem slitasje av pumper, injec-
torer og sylindere er stor hvis det forefinnes
katalysatorpartikler i tungoljen. Disse er meget
små (0,001 — 0,05 mm) og er meget vanskelig
å fjerne fullstendig i forbehandlingssystemet.

Kombinasjonen av vanadium, natrium og
svovel kan forårsake belegg og korrosjonsan-
grep på de varmeste komponentene i forbren-
ningsrommet og turboladeren.

Svovel og vann (fra forbrenningen, spyle-
luften) kan frembringe korrosjon på de kal-
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deste flatene ved at det kondenserer svovel-
syre.

Forbrenningskvaliteten bestemmer i hvilken
grad tungoljen tenner og forbrenner, og hvilke
effekter dette har på motoren på kort og lang
sikt. Den er hovedsakelig avhengig av mengden
av og egenskapene til (kjemisk sammensetning)
de forskjellige bunnfraksjoner/destillater som
benyttes. Mengden av forurensinger som ikke
er fjernet i forbehandlingssystemet vil også
innvirke på kvaliteten.

Til å karakterisere forbrenningsegenskapene
har man tradisjonelt benyttet

— Conradson Carbon Residue (CCR)
— Asfaltener

CCR og innholdet av asfaltener kan gi en
indikasjon på tendens til ufullstendig og lang-
som forbrenning og omfang av beleggdann-
else.

I dag finnes det ikke noe som helt ut kan
beskrive forbrenningskvaliteten på bunkers. Det
er et problem både oljeindustrien, motorfabrik-
ker og forskningsinstitusjoner arbeider med. I
Norge pågår denne aktiviteten gjennom NTNF-
prosjektene "Brennoljebehandling" (tungolje-
prosjektet), "Skadekriterier for maskineri" og
"Kvalitetsundersøkelser av brennolje".

Det er tre problemer som er knyttet til for-
brenningsprosessen, og som må klarlegges før
man med sikkerhet kan forutsi og eventuelt eli-
minere skader. De er:

— Høy termisk belastning på komponenter
— Beleggdannelse på stempel ogexhaustsystemer
— Slitasje pga. partikler som dannes under for-

brenningen eller avsetninger på stempelsidene
som skraper bort smøroljefUrnen.

Ut fra de erfaringene man har til nå, kan det
vanskelig tenkes at det skal oppstå akutte
situasjoner på grunn av dårlig tungoljekvalitet.
I alle fall ikke på de langsomme dieselmotorene.
Det er likevel klart at de endringene i drifts-
betingelsene som kan tolereres uten at det
inntreffer forstyrrelser, stadig reduseres. Dette
øker kravet til instrumentering for motor-
justering og tilstandsbedømmelse av viktige
komponenter. Kravet til vedlikehold vil også

stige. Gjennom de prosjektene som er i gang,
håper man å få de nødvendige basiskunnskapene
for å imøtekomme disse kravene.

STEAMRØVER 2
VARMETAP FRA STEAMHØR

Varmetapet fra et 8" steamror pa dekk tilsvarer ca. 320 kr.
pr. dogn ved frisk bris og 10°C lufttemperatur.

Vet du at:
• Hver meter avoir mtr vmm» ann øriJkWarMMai i • » vtnKf itakaøvn.
• 100 matar n r avgw lika Nor aftaki M m an motor pa ca. 600 Hk.
• Varmatapat fra 140 m «r nok til c dakka varmabahovat til duakH. tedavann og

kiftoppvarrmng; i Tayanbadat

Som et ledd i NSFh virksomhet på energisektoren, har
sparekampanjen "Stopp Energirøverne" slått godt an
både i norske og utenlandske rederier. Kampanjen er ut-
arbeidet i samarbeid med de maritime skoler i Trondheim.

SKROGFORMENS BETYDNING

De kriteriene som legges til grunn ved kon-
struksjon av et skip er mangfoldige, og ofte
motstridende. Et skip er derfor i regelen et
kompromiss mellom ulike ønsker og krav.
De viktigste er:

— Lav byggepris
— Stor dødvekt og liten bruttotonnasje
— Lave driftsutgifter
— Stor hastighet
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— Gode fremdriftsforhold
— Stabilitet
— Gode sjøegenskaper

I tillegg skal nasjonale og internasjonale
regler og krav til bemanning og sikkerhet til-
fredsstilles.

De økonomiske forhold ved byggingen og
driften har alltid vært avgjørende for de grup-
pene som ikke kan klassifiseres som handels-
skip, slik som marinefartøyer, vaktskip og
redningsfartøyer. Både for verkstedet og bygg-
herren er det skipet som har lavest byggepris
det mest økonomiske. For rederen kommer
også drifts- og vedlikeholdsutgiftene i tillegg.
Levetiden beregnes gjerne til mellom 20 og 25
år. For eieren må skipet derfor ha de kvali-
tetene som gir det største utbyttet i forhold til
utgiftene.

Ytre faktorer som konjunktursvingninger,
ressursforhold og tilgang på energi kan gi vari-
erende resultater. Det finnes flere eksempler
på at skip som bare er noen få år gamle er blitt
ulønnsomme i drift.

Under høykonjunkturene i 1960 og -70-årene
ble det en dramatisk økning i hoveddimen-
sjonene for bulk- og tankskip, samtidig som
kravene til hastighet og ytelse økte. Dette er
radikalt endret og det er i dag spørsmål om ener-
giøkonomiske skip. Det gir seg konkret utslag
i krav om redusert brennstoff-forbruk (redusert
ytelse) ved en ønsket hastighet. Undersøkelser
ved NSFI viser klart at skrogformen er den
faktoren som har størst betydning i denne sam-
menhengen.

For fyldige, store skip er motstanden skapt av
friksjon, form og bølgebryting avgjørende. På
grunn av dårlige forhold mellom fart og lengde
utgjør ofte viskøs motstand og bølgebrytings-
motstand opptil 80 — 90% av den totale mot-
standen i sjøen.

Friksjonsmotstanden er bestemt av arealet
på undervannsskroget (våt overflate), skrogets
ruhet og skipets hastighet. Begroning av skroget
vil øke friksjonsmotstanden betydelig. Dette
kan likevel påvirkes ved riktig overflatebe-
handling.

Skrogformens betydning;
"Forsøk i Skipsmodelltanken av strømningsforhold

langs skroget er en viktig del av arbeidet for å finne
frem til forbedrede motstandsforhold."

Den motstanden formen yter kommer til
uttrykk ved avløsning og hvirveldannelse langs
skroget. Dette kan man finne ved modellfor-
søk i lave hastigheter.

Det er viktig at skroget formes slik at man
unngår mest mulig avløsing og hvirveldannelser.
Der skal man være spesielt oppmerksom på
brå overganger i for- og akterskipet. Skulder-
partiene må få en myk overgang, og vannlinje-
vinkelen må ikke overstige visse grenser. Små
slagradier i for- og akterskipet bør unngås, og
det samme gjelder knekk-linjer som ikke folger
strømningsretningen langs skroget.

Bølgebrytningsmotstanden oppstår på grunn
av at det dannes lokale brytende bølger og
"spray". Dette kan være særlig merkbart i for-
skipet. En bulb-baug kan redusere denne ef-
fekten, og man bør vie dette spesiell oppmerk-
somhet i skrogdesign. Brytende bølger dannes
også ved akterskipet, særlig ved fyldige, flate
akterskip med hekken langt neddykket.

I denne sammenhengen er bulb-baug meget
aktuell. Det er den baugtypen som best kan
redusere skrogets totale bølgemotstand. Ef-
fekten av bulben er imidlertid knyttet til et
bestemt dypgangsområde og et bestemt hastig-
hetsområde. Konstruksjoner som viser gode
egenskaper ved en bestemt dypgang, kan vise
seg å gi redusert gevinst ved andre dybder.
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Ved utformingen av en bulb-baug er det
viktig å ha klare forutsetninger:

— Type skip (fyldig eller slankt)
— Service-hastighet
— Dypgangsvariasjon
— Skipets operasjonsområde (bølgeforhold,

is etc.)
Plasseringen av bulbens volum er også viktig,

og skal man få et tilfredsstillende resultat, bør
man følge enkelte kriterier i design.

Det er i hovedsaken fire former for bulb-
baug. De er formet som henholdsvis en O,
linseformet og tilnærmet trekantet med spis-
sen opp eller ned.

Den O-formede bulben passer både for
fyldige og slanke skip, og den kan lett tilpas-
ses skrog med både V-form og U-form. Ved
liten neddykking er den imidlertid utsatt for
slamming.

Den linseformede bulben passer for skip
med store variasjoner i dypgang forut. Den
kan også ha fordeler for skip som ofte går i
dårlig vær og høy sjø, som fiskefartøy.

Trekantet bulb med spissen opp anbefales
også for skip med store variasjoner i dypgang,
men bulb-effekten avtar jo dypere bulben kom-
mer. I ballast kan også den bli utsatt for slam-
ming.

Bulb formet som en trekant med spissen ned
kan anbefales for skip med liten variasjon i
dypgang. Den kan lett tilpasses skip med V-
formede spant og gir som regel gode sjoegen-
skaper.

For all bulb-design gjelder regelen at dens
fremste punkt skal være neddykket på ballast
dypgang.

I akterskipet gjelder de samme retnings-
linjene som i forskipet. Man bør unngå brå
overganger i linjeføring og spantform og strebe
etter myke overganger fra midtskipet.

Vanligvis skiller man mellom V-formet og
U-formet akterskip. V-förmen gir som regel
minst motstand. Til gjengjeld gir U-form en
bedre medstrøms- og propulsjonsforhold.

Skip med 1 eller 2 propeller har som regel
forskjellig form på akterskipet. For skip med

en propell skjer tilstrømmingen til propellen
hovedsakelig langs vannlinjen, og det bør leg-
ges vekt på å få så moderate utløpsvinkler som
mulig og god avrunning i slaget. Et bulb-formet
akterskip kan ofte være fordelaktig både med
hensyn til motstand og propulsjon.

Anlegg med to propeller har gjerne et akter-
skip som gir tilstrømming til propellen fra
bunnpartiet. Det bør da legges vekt på slanke
snittlinjer og relativt flate spant. Denne skrog-
formen er også benyttet på skip med en propell,
men man skal da være særlig oppmerksom på
utformingen av senterkjølen.

Tilstrømmingen til propellen kan skape pro-
blemer, og det kreves ofte omfattende modell-
forsøk før man oppnår tilfredsstillende mot-
stands- og propulsjonsforhold.

FORBEDRET BUNNBEHANDLING

Korrosjonsavdelingen ved NSFI har i en år-
rekke arbeidet med stoffer for bunnbehandling
av skip. Resultatene av dette synes å indikere
ganske klart at reaktiverbare eller selvpolerende
antifoulinger byr på store økonomiske fordeler
i forhold til tradisjonell behandling ved at de
reduserer dokkingsutgiftene. De har også det
fortrinnet at de gir minimal utvikling av ruhet
på skipsbunnen.

Dersom ruheten av et undervannsskrog kom-
mer opp i 200 — 250 my, representerer dette en
økning av bunkersforbruket på 10 — 15%.
Det vil da lønne seg å foreta sandblåsing og
bygge opp et nytt primer/antifoulingsystem.
Velger man da å behandle skipet på tradisjonell
måte, finnes det en matematisk modell for valg
av det mest økonomiske dokkingstidspunkt.

Ruhet er en ikke-definert egenskap i over-
flaten av et undervannsskrog, som gjør at frik-
sjonsmotstanden øker ved bevegelse gjennom
sjøen. Det kan ha en rekke årsaker, men de
vanligste er:

— Porøsitet i utbrukt antifouling
— Avflaking av gammelt bunnstoff
— Korrosjon
— Begroning
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Forbedret Bunnbehandling:
"Undersøkelser NSFI kar foretatt viser at reaktiver-

bare bunnstoffer har store fordeler fremfor tradisjonell
bunnbehandling."

Den nøyaktige sammenhengen mellom ruhet
og friksjonsmotstand er ikke kjent, men en
akseptert verdi sier at 10 my økning i ruhet
tilsvarer 1% økning av effektbehovet for å
holde konstant hastighet. Optimistisk vurdert
vil et godt behandlet undervannsskrog få en
årlig økning i ruhet på ca. 30 my. Dette til-
svarer en økning i effektbehov, eller øket brenn-
stoff-forbruk på 3%. For skip med tradisjonell
bunnbehandling vil sannsynligvis økningen ligge
på 5% eller mer. Med de prisene som gjelder
ved årsskiftet 1979/80 vil økningen i brenn-
stoff-forbruket som skyldes økende ruhet
være rundt 800 mill. kroner.

Den malingtekniske utviklingen har kommet
langt, og det finnes i dag belegg som vil be-
skytte effektivt mot korrosjon i en periode
på opp til 10 år. I de siste årene har det også
kommet en rekke antifoulinger som viser en
nytenking med hensyn til å beskytte mot
begroning og å bevare glattheten av overflaten.

Antifoulingene faller i to grupper — de selv-
polerende og de reaktiverbare. De selvpolerende
er svakt løselige i vann og overflaten slites
gradvis ned på grunn av friksjonen i sjøen.
De reaktiverbare er avhengig av mekanisk polering
med spesielle børster for å fjerne det ytterste
døde laget.

Felles for begge typene er at de er avhengige
av et førsteklasses rusthindrende system. Leve-
tiden er ellers proporsjonal med filmtykkelsen.
De skiller seg derfor vesentlig fra tradisjonelle
antifoulinger som har en levetid på inntil ca.
2 år, og hvor systemet må fornyes ved behand-
ling i dokk.

NS Fl har foretatt beregninger over kost-
nadene med bruk av langtids-, selvpolerende og
reaktiverbar antifouling. I tillegg er det fore-
tatt beregninger av eventuell gevinst ved å
sandblåse et skrog som er 4 år gammelt og som
har fått en ruhet på ca. 250 my.

Ved dokking har man valget mellom enten å
fortsette med tradisjonell behandling, eller å
sandblåse og bygge opp et nytt system. I det
første tilfellet vil ruheten bare fortsette å øke.
I det andre regner man med å oppnå en ruhet
på 100 — 125 my. Med det vil man kunne spare
inn kostnadene til sandblåsing og oppbygging
av et nytt system i løpet av ett år. Velger man
da et antifoulingsystem som gir minimal ruhets-
utvikling, reaktiverbart eller selvpolerende, vil
det kunne spares flere millioner kroner i bun-
kersutgifter over en periode på 5 — 6 år.

Forholdene vil variere fra rederi til rederi og
fra skip til skip, men beregningene viser ganske
entydig at spørsmålet må vurderes alvorlig.

Før eller side"n blir det likevel nødvendig
enten å dokksette skipet, eller behandle bunnen
mens det ligger i sjøen. Allerede i 1965 offentlig-
gjorde Just Fr. Storm ved NS Fl en omfattende
analyse av de mest økonomiske dokkingsinter-
vallene. Meget forenklet går den ut på å kal-
kulere utgiftene til dokksetting som kostnad
pr. år. I tillegg beregnes det forbruket av brenn-
stoff som skyldes øket ruhet på undervanns-
skroget.

Gjennom et program som er utarbeidet av
J. Brembo, også ved NSFI, har man fått et verk-
tøy for å vurdere bunnens tilstand mens skipet
er i fart. Dette vil kunne gi bedre data enn tid-
ligere, og det vil kunne gi en vurdering av de
forskjellige bunnbehandlingssystemene.

Problemene omkring antifoulinger er det i
første rekke Erik Næss ved NSFIs avdeling i
Sandefjord som har arbeidet med.
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KOMITE FOR INNENLANDS SAMFERDSEL

FORMAL

Komiteen utarbeider langtidsplaner og
perspektivanalyser for NTNF innenfor
aktivitetsområdet innenlands samferd-
sel. Andre viktige oppgaver er å foreslå
det årlige program for forsknings- og
utviklingsarbeid, prioritere mellom ut-
øvende forskningssteder og i nødvendig
utstrekning medvirke til oppbygging av
forskningskompetanse.

MEDLEMMER

Kystdirektør Ole Vatnan, formann
Teknisk direktør Arne J. Grotterød
Professor Magne Helvig
Direktør Egil Killi
Ekspedisjonssjef Steinar Killi
Adm.direktør Øivind Lyng
Professor Ragnvald Sagen
Jernbanedirektør Knut Skuland

Sekretær:

Forskningsleder Knut Østmoe (deltid)

ADRESSE

Grenseveien 86, Oslo 6
Tlf.: (02) 19 49 00

Komiteen har startet arbeidet med en ny perspek-
tivanalyse med sikte på å kunne utnytte resulta-
ter fra den ved rulleringen av LTP'en for perio-
den 1981 — 1985. Et av siktemålene med ana-
lysen er å få økt forståelse av sammenhengen
mellom de generelle utviklingslinjene for samfun-
net og behovet for samferdselsforskning. Det må
her også legges vekt på usikkerheten ved utviklin-
gen fremover mht. økonomi, holdning til miljø-
effekter og energitilgang etc. og de konsekvenser
det vil kunne få for utviklingen av transportap-
paratet. Det v"! være viktig å ha for øyet hvordan
en kan begre - .ransportomfanget ved en bevisst
fysisk utforming og lokalisering av bosetnings-
og samfunnsaktivitetene og likeledes hvordan al-
ternative kommunikasjonsformer, spesielt på te-
lesiden kan begrense behovet for personreiser.

Disse problemstillinger setter krav til kunn-
skapsunderlaget på mange plan, noe som betinger
at en økende NTNF-finansiert virksomhet sees i
nær sammenheng med den øvrige FoU-virksom-
heten innen dette og tilliggende aktivitetsområ-
der.

Fordeling og anvendelse av forskningsmidlene

Komiteen har definert 8 hovedområder og innen
disse et varierende antall programmer. Fordelin-
gen av forskningsmidlene på hovedområdene
fremgår av etterfølgende tabell.

Mange problemstillinger innen transportom-
rådet er komplekse og krever et vidt sett av kunn-
skaper, spesielt om politiske beslutninger. Forsk-
ningen vil derfor dels ha som siktemål å skaffe
fram partielle kunnskaper f.eks. om arbeidsmiljø
og energiøkonomisering. Dels et bredere utgangs-
punkt som innen området "Transport i byer og
tettsteder" hvor fullstendig beslutningsunderlag
for ulike tiltak er siktemålet. I denne sammen-
heng ser komiteen det som viktig at de øremer-
kede energimidler etter hvert kan nyttes til å del-
finansiere prosjekter med et bredere siktemål
enn bare energieffektivisering.

Ressursbruk i samferdsel er et høyt prioritert
område med en rekke prosjekter. Kostnader ved
lastebildriften og vurderinger av samferdselslov-
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givningen ut fra kostnad- og effektiviseringssyns-
punkt er viktige deler. Infrastrukturen på vegsi-
den er ressurskrevende for samfunnet. Forsk-
ningsgruppen, Institutt for samferdselsteknikk,
sammen med TØI, har i nært samarbeid med Veg-
direktoratet flere prosjekter med sikte på bedre
bruk av det eksisterende veg- og gatesystemet.

Som i tidligere år har Transportøkonomisk in-
stitutt vært det helt dominerende forskningssted
innen aktivitetsområdet. Komiteen finner at
med de begrensede midler den har til rådighet, er
det nødvendig med en slik konsentrasjon.

I det følgende er to prosjekter scm ble avslut-
tet i 1979 omtalt nærmere. De er begge gjennom-
ført ved Forskningsgruppen ved Institutt for sam-
ferdselsteknikk, NTH.

Funksjonshemmede i gatemiljøet

Forskningsgruppen har arbeidet med spørsmål
knyttet til de funksjonshemmedes problemer i
trafikken siden 1975. "Funksjonshemmede i ga-
temiljøet" representerer foreløpig en avslutning
på denne prosjektrekken. Tidligere er opplegg og
organisering av uforetransport vurdert, samt til-
pasning av kollektivtransporten til de funksjons-
hemmedes forutsetninger.

Prosjektet har tatt sikte på å registrere hvilke
problemer funksjonshemmede har i ulike trafikk-
miljøer. I rapporten ira prosjektet er det anvist
løsninger på de problemer som er registrert. For-
slagene til løsningene er fremkommet med bak-
grunn i bl.a. kontakt med de funksjonshemmede
og representanter fra planleggingssiden i stat og
kommune.

Anvendelse av NTNF-bevilgninger 1979

Hovedområder

Instituttfunksjoner for TØI
Transport i byer og tettsteder
Transport og distriktspolitikk
Drift og organisering av godstransport
Ressursbruk i samferdsel
Arbeidsmiljø
Langtidslinjer i norsk samferdsel
Energiøkonomisering

Sum

Fordelt på:
Transportøkonomisk institutt
Institutt for samferdselsteknikk, NTH
SINTEF, ELAB, NTH
Distriktshøgskolene etc.

1000 kr

2 700
1 085

300
530

1 345
250
400

1 050

7 660

6 650
450
400
160

Trafikkberegningsmetodikk

I samråd med prosjektkomiteen ble hovedvekten
av arbeidet med prosjektet Jagt på trafikkpro-
duksjonsbegrepet. Trafikkproduksjon omfatter
etter prosjektets definisjon både begrepene tra-
fikkgenerering og trafikkattrahering. Prosjektet
ble videre begrenset til å gjelde persontrafikk.

Det er utarbeidet en sluttrapport for prosjek-
tet kalt "Persontrafikkproduksjon — Begrepsav-
klaring og erfaringstall". Målsettingen for denne
rapporten har blant annet vært å gi planleggere
muligheter for å foreta enkle trafikkberegninger
basert på erfaringstall.
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ni TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT

Direktør
Egil Killi

Instituttsjef
Dag Bjørnland

FORMAL

— Fremme forskning og undervisning
innen transportøkonomi og sam-
ferdsel, dels ved eget arbeid, dels
ved å virke for en koordinering av
virksomheten på dette område mel-
lom vitenskapelige institusjoner,
den offentlige forvaltning og det
private næringsliv, samt ved utvik-
ling av nordisk og internasjonalt
samarbeid.

— Å arbeide for at resultatene av forsk-
ningen blir gjort kjent og utnyttet i
samfunnet, blant annet ved å ta
oppdrag for sentrale og lokale myn-
digheter, næringslivet og andre.
Oppdragene bør dessuten være av
en slik art at de supplerer institut-
tets forskningsvirksomhet.

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

STYRE
Direktør Egil Killi, formann
Regnskapssekretær Gunhild Evensen
Teknisk direktør Arne J. Grotterød
Ekspedisjonssjef Steinar Killi
Adm. direktør Øivind Lyng
Direktør Kiiut Skuland
Avd.leder Sverre Strand

DET VITENSKAPELIGE RÅD

Professor Ragnvald Sagen, formann
Rektor Bjørn Andersen
Professor Harald Baldersheim
Professor Stian Erichsen
Dosent Finn Førsund
Dosent Rolf H.Jensen
Amanuensis Hans Solerød
Professor Arnljot Strømme Svendsen
Professor Gudmund Syrrist

Forskningsleder Otto Chr. Hiorth,
sekretær

DAGLIG LEDELSE

Instituttsjef Dag Bjørnland
Økonomisjef Ole M. Drangsholt
Oppdragssjef Olav Grimsbo
Forskningsleder! Henning Lauridsen
Forskningsleder Knut Østmoe

AVDELINGSLEDELSE

Ressursforvaltning:
Magister Kjell Dankertsen
Områdeanalyse:
Cand.real. Torjus Bolkesjø
Godstransport:
Siviløkonom Bjørn Vold
Trafikkplanlegging:
Sivilingeniør Tom E. Granquist
Trafikksikkerhet:
Sivilingeniør Tore Vaaje
Trafikkteknikk:
Sivilingeniør Finn Harald Amundsen

ØKONOMI

Utgifter 20,190 mill.kr
NTNF bevilgninger . . . 6,000 mill.kr
NTNF-prosjektinntekter 1,383 mill.kr
Oppdragsinntekter . . 13,122 mill.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 58
Ingeniører 6
Annet personale 43

I alt 107

ADRESSE

Grenseveien 86, Oslo 6
Tlf.: (02) 19 49 00

TØI utgir egen årsberetning som kan
fås ved henvendelse til instituttet.
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OPPLYSNINGSVIRKSOMHETEN

Hvor står vi?

Spredningen av våre resultater ser vi som en vik-
tig oppgave. Derfor prøver vi stadig å forbedre
oss her.

Prosjektene våre avsluttes med en rapport om
arbeidet. Opplaget er svært begrenset og når bare
en liten krets. Instituttet utgir omlag 30 slike
rapporter i året.

I temaskriftene prøver vi derfor å samle infor-
masjon i en populær form om samferdsel. I 1979
har vi utgitt 6 temahefter med et totalt opplag
på 7000 eksemplarer.

Tidsskriftet Samferdsel har et opplag på 3400
og kommer ut med 10 nummer i året. Den siste
tiden har vi gjort forsøk med både ny layout og
en mer popularisert redaksjonell linje i presenta-
sjonen av stoffet. Vi har tro på oppmyking blant
annet fordi vi da kan nå andre faggrupper enn de
som tradisjonelt hører til samferdsel. Det kan
igjen gi bedre forståelse for samferdselens stilling
i samfunnet.

Vi har også utvidet opplysningsvirksomheten
gjennom presse og kringkasting. Gjennom presse-
stoff, intervjuer osv. har vi nådd bedre fram med
vårt stoff enn tidligere.

Vi utgir også bibliografier, forskningsprogram-
mer og årsberetning.

Vi deltar på kurser og seminarer. Hver høst ar-
rangerer vi vårt eget innføringskurs i samferdsel.

Hvor går vi?

Vi vil øke innsatsen overfor skole, presse og kring-
kasting. Vi arbeider med en egen lærebok om
samferdsel for skolen. Vi vil forsøke å få i stand
seminarer for journalister. Vi vil øke vår kontakt-
flate overfor massemedia.

Tidsskriftet Samferdsel vil vi styrke ytterligere.
I 1980 skal vi samarbeide med Teknisk Ukeblad
om et eget spesialnummer av Transport og Lager.
Det blir en prøve på om vi skal styrke samarbei-
det med Ingeniørforlaget for å nå transportbru-
kerne i større utstrekning.

Vi arbeider med å legge opp vår bokbestand
for EDB. Det er meningen at vi skal søke via
egen EDB-terminal.

Men, instituttet har små midler, så det er be-
grenset hvor fort disse planene kan realiseres.

FORSKNINGSVIRKSOMHETEN -
1979 - E T BRA AR

Instituttet har i 1979 hatt god tilgang på oppga-
ver. Aktiviteten har ligget på et klart høyere nivå
de siste to årene enn tidligere år. Vi er nå 107
medarbeidere ved instituttet. Samfunnet har stort
behov for å få tilgang på den kompetanse som
instituttets ansatte har. Særlig gjelder dette deri
offentlige sektor.

NTNF har de to siste årene finansiert 37% av
forskningsaktiviteten, inklusiv energiprosjekter.
Instituttet har nå fått et godt samarbeid med de
største oppdragsgiverne. Det gir et forholdsvis
fast økonomisk grunnlag. Oppdragsvirksomheten
blir faglig vurdert i nær sammenheng med NTNF-
prosjektene. Men, oppdragsvirksomheten er og-
så rettet mot viktige beslutninger innen norsk
samferdsel. Med den styring vi har fått på opp-
dragene, er det instituttets oppfatning at den
høye oppdragsandelen ikke virker negativt inn
på instituttets funksjon som forskningsorgan.

Forskning og utredning i året som gikk

I takt med samfunnets krav om økt bredde i un-
derlaget for beslutninger, har også instituttets
bredde i prosjektvirksomheten blitt utvidet. Dette
er noe av bakgrunnen for at det har vært nødven-
dig å øke antall ansatte slik at det faglige nivået
også kan holdes oppe på tradisjonelle områder
som transportøkonomi og -teknikk. Utviklingen
i 1979 kjennetegnes således av økt erkjennelse
om betydningen av å se miljø- og energitiltak i en
større sammenheng.

Instituttets virksomhet er fordelt innen et 20-
talls programmer hvor byoppgaver har vært våre
største oppgaver ved siden av ressursforvaltning
hvor energiprosjektene inngår. Det er blant annet
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utført omfattende vurderinger av eneigiforbruket
i transportsektoren mot år 2000. Disse vil inngå i
regjeringens energimelding.

Nedenfor vil vi gå nærmere inn på noen få av
de prosjekter vi har arbeidet med i 1979.

Ny driftsmodell i rutebilselskapene reduserer
kostnadene

Instituttet har utviklet en ny driftsmodell for
rutebilselskapene som vil redusere kostnadene.
Det er de økte kostnadene de senere år og de
voksende behov for offentlige tilskudd som har
aktualisert dette arbeidet.

Ved bruk av modellen på fire utvalgte selska-
per er det påvist at selskapene kan spare omlag
600.000 kroner årlig ved å ta i bruk modellen.

Arbeidet startet med detaljerte analyser av
driften i selskapene. Samtidig søkte vi etter til-
tak som kunne redusere kostnadene. 10 av til-
takene ble deretter satt sammen til et fullsten-
dig opplegg for driften. Deretter testet vi vårt
opplegg mot dagens driftsopplegg. Målet med
arbeidet var å finne ut om planleggingen av drif-
ten i rutebilselskapene kan gjøres bedre enn i dag.
Men, vi ville også lage en metode for å søke etter
de tiltak som gir størst reduksjoner i kostnadene.

Sjåfører, vogner og ruteavganger er her viktige
faktorer i planleggingen av driften i selskapene.

Et eget temahefte er nå trykket opp og kan
fåes ved henvendelse til instituttet.

I de større byene vil det i mange tilfelle gi besparelser ved bruk av leddbusser.
Ny driftsmodell i rutebilselskapene reduserer kostnadene.
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Samferdsel år 2000: Mikroprosessoren vil styre
vegbruken

Fram mot århundreskiftet kan vi få mikroproses-
sorer som kan overta styringen av vegbruken. In-
stituttet arbeider nå med flere systemer for bruk
av mikroprosessorer til styring av vegtrafikken.

Til nå har vi prøvd mikroprosessoren i data-
innsamling. Dermed får vi innsikt i mikroproses-
sorens egenskaper og begrensninger. Og vi vil se
hvilke muligheter og problemer den har.

Vi har forsøkt å bygge opp et generelt datalog-
gingssystem. Våre krav til utstyret er at det skal
være lett å transportere, enkelt å betjene og ha
lite strømforbruk. Data bør vi kunne få i en
form som tillater papirutskrifter uten bruk av
ekstern datakraft. Og data bør kunne overføres
til databaser.

Instituttet har blant annet laget et system for
automatiske fartsmålinger med mikroprosessor-
styrt datalogger. Systemet består av signalgiver
(radar), tastatur, mikromaskin og datakassett.
Systemet er bygget slik at data på kassettbåndet
kan leses av ordinære terminaler med mulighet
for avspilling. Dermed kan papirutskrifter lages
lokalt ved vegkontorene uavhengig av ekstern
datakraft. Samtidig er det mulig å overføre data-
ene til en database.

Systemet er også lagt til rette for bruk i insti-
tuttets prosjekter. Kassettdata kan kjøres mot
maskiner, med en pris ned til 10.000 kroner.

Instituttet har to dataloggere tilpasset syste-
met. Den ene har bare digitale innganger, mens
den andre har både digitale og analoge innganger.
Betjeningsorganene på begge maskinene er så en-
kle at det ikke kreves spesiell fagkunnskap for å
bruke dem. Utstyret kan med enkelhet monteres
og brukes i biler ved målinger.

Vi har utarbeidet et opplegg for før- og etter-
studier av tiltak for trafikkregulering. Tiltakenes
effekt kan måles på fart, antall stopp, varighet av
stopp, forbruk av drivstoff m.v.

Utstyret kan også brukes til å måle bussenes
trafikkforhold. Fremkommelighet, ventetider i
kryss, opphold på holdeplasser, antall passasjerer
etc. kan måles.

Mikroprosessoren kan brukes til blant annet fartsmålin-
ger.

Instituttet tilbyr en pakke nruH programmer
der brukeren selv kan velge mellom flere måle-
opplegg.

Utstyret er så fleksibelt at det kan ta målinger
over flere dager fra vegkanten. Utstyret krever
liten plass og er lett å skjule. Målingene kan der-
med foregå helt ubemerket.

Trekk folk med i planleggingen

Instituttet har siden 1974 arbeidet med metoder
for å trekke publikum med i lokal planlegging.
Nå har vi utviklet et opplegg for planlegging med
medvirkning.

Relativt enkle og lite arbeidskrevende informa-
sjonstiltak og sporadiske møter, er det første
trinnet.

Intensive tiltak som for eksempel å organisere
beboere i arbeidsgrupper, gir enda bedre resulta-
ter. Men, det er vesentlig at folk føler deres med-
virkning er reell.

Hvis planleggingen gjøres som et samarbeid
mellom befolkningen, politikerne og planleg-
gerne, kan planleggingen gi reell medvirkning.
Det vil også bidra til å redusere avstanden til de
som styrer og folks vilje til å delta i ny planleg-
ging. Det er også vår erfaring at folk ønsker å
delta i lokal planlegging når de får noe igjen for å
delta. Publikum må se at det skjer noe med de
planene de er med på å utarbeide. Vedtak må
fattes. Hvis deltagelsen blir resultatløs, kan med-
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virkning øke fremmedgjøringen.
Instituttet har til nå deltatt i gjennomføringen

av syv prosjekter. Fire av disse er avsluttet. Det
er laget tre rapporter og ett temahefte om emnet.
Prosjektene har også dannet grunnlag for foreles-
ninger, seminarer og artikler i tidsskriftet Sam-
ferdsel.

Nå arbeider vi med en dokumentasjonsserie av
instituttets og andres erfaringer med de ulike
metodene for medvirkning. Vi skal også se på for-
deler og ulemper ved ulike opplegg, lovverkets
krav og hjemler, konsekvenser for planleggere,
politikere, kommunal økonomi etc.

Medvirkning i lokal planlegging

Det gjelder din kommune!- ditt nærmiljø!

VEGPLAN FOR BORRE

B

Gode
trafikk-
løsninger
forutsetter din medvirkning!

I pressen har spørsmålet om planlegging vært livlig disku-
tert.

Vegplanen for Borre ble laget etter prinsippene formed-
virkning.
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BYGG- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

Komite for bygg- og anleggsteknisk
forskning

Norges byggforskningsinstitutt
Norges Geotekniske Institutt
Institutt for fjellsprengningsteknikk
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Budsjettfordelingen for enkeltprosjekter (ekskl. institutt-
bevilgninger) for 1979 var følgende:

KOMITE FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNISK
FORSKNING

FORMAL

Komite for bygg- og anleggsteknisk
forskning er en rådgivende komite for
NTNF. I dens mandat ligger blant annet
å trekke opp retningslinjer — og å ko-
ordinere forskning av interesse for
bygg- og anleggsvirksomheten, og virke
for at resultatene for forsknings- og ut-
viklingsarbeider i inn- og utland blir
kjent og utnyttet.

MEDLEMMER

Sivilingeniør Kjell Amundsen, formann
Rådmann Asbjørn Austvik
Direktør Håvard Berge
Sjefsarkitekt Odvar Hedlund*
Direktør Erik Bye Kjelstad
Forbundssekretær Kjell Martinsen
Arkitekt Thor Gunnar Solheim

Fra 1.1.1980:
* Underdirektør Bjørn Aakre

Sekretær:

Sivilingeniør Jan F. Reymert

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

Fagområde

Teori og brukskrav

Fysiske eller naturgitte forutsetninger
Permafrostproblemer
Bergmekanikk og ingeniørgeologi
Jordmekanikk
Energi, inneklima, klimatir.ering
Akustikk, støy, rystelser
Brann og bygg
Dagslys i bygninger

Anleggs-, installasjons- og byggeteknikk
Byggematerialer, egenskapsdata og anvendelse
Anlegg og konstruksjoner i grunnen
Anlegg og konstruksjoner over grunnen
Anlegg og konstruksjoner i vann
H usinstallasjoner

Gjennomføring
Felleselementer for styrings- og
informasjonssystemer
Prosjektstyring
Produksjonsstyring av enkelte byggeoppgaver
Arbeidsforhold, helse og trivsel

Bruks- og driftsspørsmål
Utbedring, modernisering og fornyelse av
eksisterende bebyggelse og anlegg 2

Forprosjekter, informasjon 5
Diverse sekretariatsutgifter 2

Sum 63

Antall
prosjekter

1

1
1
S
9
1
1
1

idelse 6
5

12
4
2

1
1

laver 2
1

Bevilget i
1000 kr

15

250
100

1100
775
250
500
100

875
1400
2040
1195
850

15
100
160

1500

75

650
68

12018

Budsjett og aktivitetsomfang

Økningen i forslagsmassen fra foregående år var
ca. 23% — dvs. omtrent tilsvarende økningen fra
1977 til 1978. Søknadsmassen for prosjekter i
industriell regi viste en forholdsvis beskjeden
vekst i forhold til 1978, mens søknadsmassen
vedrørende forskningsprosjekter ved høgskoler,
forskningsinstitutter og andre institusjoner viste
en betraktelig økning i forhold til 1978.

En viktig årsak til økningen for den sistnevnte
gruppen, er at det innen området energiøko-
nomisering har vært mulig med en betydelig
økning av aktivitetsomfanget og det er tatt ini-
tiativ for å få frem prosjektforslag, som i stor grad
er kommet fra kategorien "høgskoler.forsknings-
institutter og andre institusjoner".
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Budsjettøkningen fra 1978 til 1979 ble ca.
10%, som for det vesentlige skyldes økningen av
øremerkede midler til energiøkonomisering.

På samme måte som i budsjettarbeidet for
1978, la komiteen på grunn av de trange bud-
sjettrammer stor vekt på muligheter for utsettel-
ser eller reduksjoner i bevilgningene. Etter en de-
taljert og streng behandling gjensto et behov på
ca. 16 mill. kroner som ikke kunne imøtekommes
på grunn av de trange rammer.

NTNF-instituttene

Som tidligere har spesialinstituttene egne kapit-
ler i denne årsberetning. De generelle institutt-
bcvilgninger til Norges byggforskningsinstitutt
viser en beskjeden økning, mens bevilgningene til
Norges Geotekniske Institutt og Institutt for
fjellsprengningsteknikk er øket etter forholdene
tilfredsstillende.

I det følgende er det gitt en orientering om
en del viktige saksområder utenom NTNF-insti-
tuttenes virksomhet:

Arbeidsmiljø bygg og anlegg

Prosjektet "Arbeidsmiljø bygg og anlegg" er fort-
satt høyt prioritert.

Innen den hoveddel av rammeprogrammet
som er kalt "Utvikling av ny viten "er det tatt
opp nye oppgaver:

Det er gjennomført en yrkesskadeundersøkelse
på 5 byggeplasser med personlige intervjuer for
de inntrufne skader innen innregistreringspe-
rioden. Arbeidet i denne forbindelse vil bli fort-
satt i 1980. Man har videre hatt ansvaret for for-
beredelsene til et kollokvium i Stockholm om
ulykkesforskning for bygg og anlegg.

Utviklingsarbeidet for en bygningssag er fort-
satt i 1980. En ydelsesbeskrivelse ble fullført,
systematiske intervjuer og bruksstudier er gjen-
nomført for noen utvalgte brukere, og en syste-
matisk produktforbedring er gjennomført i sam-
arbeid med en industridesigner.

Det er gjennomført en foreløpig kartlegging
om arbeidsmiljøforholdet ved førerplass på mas-
kiner som grunnlag for et programarbeid for vi-
dere virksomhet.

Det er videre gjennomført en undersøkelse
vedrørende rygg- og leddskader på 3 utvalgte
byggeplasser. Det er avholdt et seminar for verne-
og helsepersonell, hvor erfaringene ble presentert
og synspunkter innhentet på videre arbeider.

Blant andre saker som det er arbeidet med i
1980, kan nevnes:

- funksjonskrav for stillas og stiger
- utstyr til avstivning av grøfter og sikring mot

ras
- overbygning av byggeplass samt klimabe-

skyttelse
- utprøving av arbeidstøy

En annen hovedoppgave innen prosjektet er
"Informasjonsspredning". Det er utarbeidet bro-
sjyrer om støy på bygge- og anleggsplasser og om
stillasmateriell, og begge vil bli spredt i stort an-
tall i 1980.

Den viktigste oppgaven vedrørende informa-
sjonsvirksomhet har vært det fortsatte arbeid
med en verne- og miljøhåndbok, som ialt skal be-
stå av 19 hefter fra de forskjellige sider av bygge-
virksomheten. Ialt 7 hefter er ferdige og utgitt.
En samleperm og salgsbrosjyre er utarbeidet og
distribusjonen er påbegynt. De resterende hefter
vil komme i rask rekkefølge i 1980

Forøvrig er det gjennomført diverse tiltak
med sikte på informasjonsspredning, så som:
— distriktmøter forskjellige steder i landet
— utarbeidelse av manuskript til artikler i fag-

pressen
— utarbeidelse av undervisningsmateriell om-

kring arbeidsmiljøforhold, bl.a. for "Bygg-
bussen"

— oppsøkende veiledning om vernearbeid i
små virksomheter.

Ledningsnett

Blant hovedaktivitetene i 1979 nevnes:
Grunne ledninger. Prosjektet "Utviklingsarbeid

for VA-ledningsarbeider" har i løpet av året brakt
klare konklusjoner vedrørende anvendbarhet av
den nye "lette kommunalteknikk". Det har vært
mulig å gjennomføre fullskala utprøving i refe-
ranseprosjekter, hvor innsparinger i forhold til
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tradisjonelt vann-, avløp- og kabelsystem i størrel-
sesorden opp til 70% kan dokumenteres.

Saneringsptanlegging. De første konkrete sane-
ringsplaner for avløpsnett er fremstilt i løpet av
året - for Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Det er
utviklet modeller for metodisk og systematisk
analyse av kompliserte avløpssystemer som i til-
legg til å beskrive i detalj eksisterende forhold,
også gir anvisning om hvilke tiltak som bør settes
inn på ulike steder i nettet for å oppnå økono-
misk og miljømessig optimal drift av avløpsnettet.

1 sin nåværende form og funksjon skal sane-
ringsplanen primært tjene som en tiltaksplan for
nødvendige aktiviteter på avløpsnettet, men det
er grunn til å anta at dette planverktøy også kan
være nyttig ved langtidsplanlegging for avløp.

Stikkledninger. Med støtte fra Statens for-
urensningstilsyn pågår en undersøkelse av hvil-
ken betydning stikkledninger har for den totale
vanntransporten såvel økonomisk som m.h.t. på-
virkning av det ytre miljø.

Informasjonsvirksomheten. Det er i løpet av
1979 utgitt 6 rapporter fra prosjektet — herunder
en omfattende oversikt over nylig utført og på-
gående forsknings-, utviklings- og utredningsak-
tivitet innen området.

Brann og bygg
Virksomheten innen forskningsprogrammet
"Brann og bygg" har i 1979 stort sett vært kon-
sentrert om følgende delprosjekter:

Analyse av branner. Innen dette delprosjektet
er metodikken:

— besøk på brannstedet
— innhenting av data
— fastlegge brannforløp
— fastlegge alternative brannforløp ved variasjo-

ner av forutsetningene eller de fysiske forhold.

En rekke branner er bearbeidet og det forelig-
ger en første delrapport som viser metodikken
anvendt på 2 større branner. Analyseresultatene
er lovende i den forstand at det viser seg mulig å
foreta en kostnytte-analyse på akseptabelt funda-
ment og med kvantifiserbare resultater.

Rehabilitering av brannskadede bygg. Angreps-
måten i dette delprosjekt er:

— besøk på brannstedet
— registrering av skader
— vurdering av rehabiliteringsmetoder anvendt

på skadene
— oppfølging av rehabiliterte eller kondemnerte

bygg.
En rekke brannskadede bygg er allerede bear-

beidet og det foreligger en delrapport som inne-
holder en del av det generelle bakgrunnstoff samt
metoder for vurdering og rehabilitering av brann-
skadet betong. For stål- og trekonstruksjoner har
det vært relativt få egnede objekter, men arbeidet
vil bli fortsatt med disse materialkategorier.

Utvalg for permafrost

I det følgende er gitt en kort beskrivelse av de
største prosjektene Utvalget har arbeidet med i
1979:

Undersøkelse av fundamenters funksjonering.
Feltundersøkelser av eksisterende fundamenter
omfatter temperatur- og deformasjonsmålinger.
Hittil er målere installert i en veiseksjon samt i
tilknytning til et større direkte fundamentert
bygg.

Innsamling og bearbeiding av klimadata. En
permafroststasjon ble ferdig utbygget i 1978.
Virksomheten i 1979 har omfattet drift og ved-
likehold samt den første systematiske bearbeiding
av dataene med tanke på presentasjon overfor
brukere. Disse dataene vil være en absolutt nød-
vendighet for all termisk dimensjonering, og det
er vist stor interesse for å få dem bearbeidet.

Geologiske og geotekniske undersøkelser.Som
et prøveprosjekt ble det sommeren 1979 utført
geologiske og geotekniske kartleggingsarbeider i
Svea for konstruksjon av "temakart". Et "tema-
kart" skal først og fremst være et hjelpemiddel
ved bygningsteknisk virksomhet og skal inneholde
informasjon om geologi, geoteknikk, permafrost,
hydrologi og klima.

Undersøkelse av frossen jords fundamenter-
ingsegenskaper har kommet et betydelig skritt vi-
dere i 1979. På oppdrag fra Utvalget er det ved
NTH utført ei >rt antall laboratorieundersøkel-
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ser på permafrostprøver fra Svea. Et av målene
ved undersøkelsene er å kunne sette kriterier for
tillatt belastning for fundamenter på permafrost.
Foruten å fortsette laboratorieundersøkelsene,
vil det nå bli tatt skritt for å få gjennomført felt-
forsøk for "kalibrering"av laboratorieresultatene.

Miljøundersøkelser. Utvalgets virksomhet har
hittil vært mest konsentrert om de tekniske sider
ved den menneskelige aktivitet i permafrostom-
råder. I 1979 ble det også påbegynt studier for å
vurdere skadevirkninger ved denne virksomheten.
Senere vil også feltobservasjoner bli utført. Målet
er å finne frem til tekniske løsninger og frem-
gangsmåter som i størst mulig grad begrenser
skadene, samt å få vurdert mulige utbedringstil-
tak.

Energiøkonomisering

De øremerkede midler til energiøkonomisering
øket sterkt fra 1978 til 1979, og gjorde det mu-
lig å støtte en vesentlig del av de innkomne pro-
sjektforslag. Betydelig støtte ble gitt bl.a. til
SINTEF vedr. forsøksboligjr og lavenergihus og
NBI vedr. bygningsmessige tiltak, etterisolering
m.v.

Et etter forholdene betydelig bidrag — og også
det største enkeltbidrag — ble gitt til et prosjekt
som Norske Ventilasjonsentreprenørers Forening

har tatt initiativet til, under navnet "Tilstands-
kontrollprosjektet".

I dette prosjekt har man tatt sikte på å oppnå
en energisparing på ca. 25% i et betydelig antall
yrkesbygg spredt over hele landet. Man skal gjen-
nomføre dette med bibehold av Arbeidsmiljø-
lovens krav til inneklima.

Dette skal gjennomføres ved tilstandskontroll,
justering og evt. modifisering av ventilasjons- og
varmeanlegg for representative kategorier av
varmeanlegg i yrkesbygg.

28 bygg er valgt ut på grunnlag av geografisk
plassering, energiforbruk, byggetype, oppvar-
mingsmåte, forskjellige systemer for ventilasjon
etc.

En prosjektgruppe med ventilasjonsingeniør,
automatikkingeniør, rådgivningsingeniør og byg-
gets vaktmester er opprettet for hvert bygg.

Vaktmestre og koordinatorer for hvert bygg
er instruert på 2 dagers kurs i Oslo og måleopp-
legget er gjennomgått på lokale kurs rundt om-
kring i landet.

Etter at prosedyrer for hovedmålinger for
fyringssesongen 1979/80 er fastlagt i samråd
med NTH og NBI, er byggene instrumentert og
hovedmålingene startet ved fyringssesongens
begynnelse høsten 1979.

Det vil i prosjektet bli lagt tydelig vekt på
spredning av resultater og erfaringer, og det er
allerede drevet en utstrakt informasjonsvirksom-
het ved foredrag og utsendelse av stoff til dags-
og fagpresse og til NRKs distriktprogram.
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INNLEDNING

Faglig var 1979 stort sett et godt år for NBI. På
en rekke felter var det mulig å arbeide med faglig
interessante oppgaver som ikke bare har opptatt
omverdenen men også har skaffet nødvendig fi-
nansiell støtte. På kortere sikt har instituttet der-
for greid å løse sine faglige og økonomiske pro-
blemer tilfredsstillende. De mer langsiktige pro-
blemene med å få nok tid til ny kunnskapsopp-
bygging må imidlertid tas alvorlig.

Året ga økonomisk overskudd, noe som var
nødvendig for å sikre instituttets likviditet på
lengre sikt. Ekspansjon i ekstern finansiering
gjennom de senere årene, og derved stadig større
utestående fordringer, har gjort at presset på lik-
viditeten har økt.

Bygg- og anleggsindustriens særpreg er et stort
antall mindre firmaer. De fleste av dem har en
enkel administrasjon. Produksjonsstedene flytter
fra byggeplass til byggeplass, fra anlegg til anlegg.
Under slike forhold er det bare et fåtall større
firmaer som har muligheter for å skape sitt eget
FoU-miljø, eller betale for forskningsoppdrag.
Følgelig må mye av NBIs virksomhet, så langt
midlene rekker, være informasjons- og rådgiv-
ningstjenester. Informasjons- og instituttvirksom-
het utgjør opp mot 40% av instituttets budsjett.
Selv om en del av denne virksomheten er betalt,
betyr det at det blir mindre igjen til egenfinan-
siert, langsiktig kompetanseoppbygging.

NBIs "Byggdetaljserie" er under omlegging og
utvidelse til en "Byggforskserie". Denne blir nå
en informasjonskanal for hele NBIs FoU-virksom-
het. Omleggingen skal være fullført ved utgangen
av 1980.

Enkelte prosjekter i NBIs virksomhet i 1979

Energiøkonomisering i bygninger har alltid opp-
tatt NBI. I de senere årene har virksomheten på
dette området økt sterkt. Det har i 1979 vært ar-
beidet både med de bygningsmessige tiltakene
for energiøkonomisering og med de sidene som
har med installasjoner og drift å gjøre. Utilsiktet
ventilasjon utgjør som kjent en betydelig del av
energitapet i bygninger og reduserer mulighetene
for varmegjcnvinning. I løpet av året er både ter-

movisjonsutstyr og utstyr for tetthetsmålinger i
bygninger skaffet og tatt i intensiv bruk.

Endringer i energiforbruket i bolighus som har
fått etterisoleringslån i Husbanken undersøkes
med sikte på å klarlegge hvilken virkning etter-
isoleringen har hatt. NBI deltar også i oppfølg-
ingen av eksperimentbygging med henblikk på
energisparing, bl.a. i prosjekter som ressursvenn-
lige boliger på Danskerudfeltet i Ås og i Heim-
dalprosjektet i Trondheim. Utviklingen av en
manuell metode for nøyaktigere beregning av
bygningers årsvarmebehov er startet. En under-
søkelse av det egentlige energiforbruket i bolig-
blokker (sammenlignet med det beregnede) er
rapportert.

Det har vært intens virksomhet innenfor feltet
arbeidsmiljø i bygg og anlegg. Som stikkord kan
nevnes arbeidsmiljøhåndbok, arbeidsmiljøhensyn
ved prosjektering, hensiktsmessig arbeidstøy

m.m.
Stortinget ga i 1976 sin tilslutning til at man

snarest mulig måtte komme fram til en boligstan-
dard for voksne enslige på minst to rom og kjøk-
ken. Ut fra denne målsettingen har NBI gjort en
konsekvensanalyse. Den viser at dersom man in-
nen 1986 skulle klare å oppfylle en slik målset-
ting, måtte man bygge 51.000 boliger årlig fram
til da. Dette er neppe en realistisk boligproduk-
sjon. Men analysen viser hvilken byggetakt som
måtte til for å få nok boliger med en forsvarlig
standard på midten av 80-tallet.

Bygningsdeler med bærende funksjon og kom-
pliserte tverrsnitt er vanskelig å beregne nøyak-
tig ved hjelp av teoretiske modeller. Hulldekk-
elementer er et eksempel. NBI har her gjennom
prøving av laboratoriet frembrakt et dimensjoner-
ingsgrunnlag. Arbeider med kuldebroer, tynnpla-
teprofiler og fasadeisolering mot støy er andre
byggetekniske oppgaver ved instituttet.

Det satses i økende grad på problemer som an-
går den eksisterende bygningsmassen. Spesielt
gjelder det styringssystemer, tilstandskontroll og
valg av metoder og utstyr for vedlikehold og ut-
bedring. NBI har også arbeidet med rehabiliter-
ing av brannskadde bygg. En feltundersøkelse av
oppforede tretak ble fullført og publisert i 1979.
Dette er en takløsning som byr på fordeler i de
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fleste delene av landet.
I beskrivelsen av aktuelle prosjekter foretrek-

ker vi å gi bredest omtale til en virksomhet som
for alvor startet i 1969. Prinsippet med grunne,
integrerte ledningsgrøfter som omtales i det føl-
gende, må sees som ledd i en totalplanlegging av
utbyggingsområder.

— å legge ledningstraseene utenfor vegene. Led-
ningene beskyttes da langt bedre mot frost og
mekaniske belastninger. Vegene kan tas i bruk
på et tidlig stadium i anleggsperioden og frem-
driften blir langt enklere. Veglinjen kan tilpas-
ses den lokale topografien når man ikke først
og fremst skal ta hensyn til fall og overdek-
ning for ledningene.

VANN- OG AVLØPSLEDNINGER I GRUNNE
GRØFTER

Forenklet, mer miljøvennlig system gir bedre
teknisk kvalitet til lavere kostnader

Over en tiårsperiode har NBI utviklet nye meto-
der for å føre fram tekniske anlegg i grunnen. I
korthet går de nye metodene ut på:
— å redusere graving og sprenging ved å legge

ledninger for vann og avløp (VA-ledninger)
over frostgrensen. Det er mulig ved å bruke
høyverdige isolasjonsmaterialer.

— å redusere lengdene og dimensjonene på rørene
til det som er nødvendig for selve vannførin-
gen.

— å forenkle kumløsningene både med hensyn
til antall og dimensjoner.

— å bruke omfyllingsmaterialer i ledningssonen
som løst utlagt gir tilstrekkelig fasthet og støtte
til ledningene ved belastning. Man unngår de
strenge kravene til komprimering av gjenfyl-
lingsmassen som det har vært vanlig å stille
men vanskelig å oppfylle i praksis.

— å samkjøre og integrere VA-ledninger og kab-
ler for elektrisitet, tele og TV. Felles, grunne
grøfter skjærer radikalt ned bruk av kostbar
gjenfy llingsmasse.

— å la overvannet infiltreres i grunnen og bare
lede bort overskuddsvannet, helst i naturlige
vannveger.

— å velge hustyper og fundamentering ut fra ter-
renget og de eksisterende vegetasjonsforhol-
dene.

Frostsikring

Frostdybden er avhengig av grunnmaterialene. I
fjell og sprengsteinsfyllinger er frostdybden sær-
lig stor. Dette har mange erfart i løpet av kalde
vintre når millionbeløp kan gå med til å tine
frosne vannrør her i landet. Ved å utnytte de na-
turgitte forholdene kan man i mange tilfeller
hindre at ledningene fryser. Snø er en god isola-
tor: ledningene bør legges utenfor brøytede ve-
ger og gjerne under husfundamenter der vannled-
ningene kan tilføres varme. Ledningsføringen i
terrenget må konsentreres mest mulig, bl.a. for å
oppnå størst muiig vannføring i ledningene. Faren
for frosne rør er som kjent størst i kuldeperioder
hvis det er liten eller ingen vannføring i rørene.
Hvis vannledningen legges som en ringledning, vil
man unngå endeledninger med vannføring f.eks.
bare for en husholdning.

Praktiske hensyn — ikke frostdybden — bør
avgjøre hvor dypt vann- og spillvannsledningene
skal ligge. Da blir det som regel nødvendig å
frostsikre ledningene med ekstra isolasjonsmateri-
aler. I dag brukes nesten utelukkende ekstrudert
polystyren (Styrofoam) som isolasjon i grunne
grøfter. Materialet er velegnet til bruk i grunnen
og kan legges uten fuktbeskyttelse.

Alle typer ledninger legges i samme, horison-
tale plan for å få en rasjonell ledningsføring. Av
samme grunn bør alle tekniske anlegg (VA-led-
ninger, el-, tele- og TV-kabler) legges i samme
grøft.

Vann- og spillvannsledningen i drift avgir den
nødvendige varmen for å frostsikre ledningene.
Når vannledningen legges som ringledning, vil
den være frostsikker selv om vannføringen i spill-
vannsledningen i perioder skulle opphøre. Også
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elektriske forsyningskabler avgir varme. Den
største belastningen på elnettet faller normalt
sammen med ekstreme kuldeperioder. I slike pe-
rioder er behovet for varmetilførsel til vannled-
ningen også størst. Større forsyningskabler med
sterkt varierende belastning bør legges utenfor
isolasjonssystemet rundt rørene i grøften. Slike
elkabler kan i perioder ha stor varmeavgivelse og
kan trenge avkjøling. Ved passering under snø-
ryddede områder utføres isolasjonskassen med
dobbelt lokk for å begrense varmetapet.

Hovedledninger

Hovedledninger og større forsyningsledninger til
delområder har gjerne rikelig og jevn vannføring.
Slike rør frostsikres med en horisontal eller bue-
formet isolasjon over ledningene. En praktisk
dybde for hovedledningen vil variere mellom en
og halvannen meter, avhengig av rørdimensjonene
og terrengforholdene.

Det bør lempes på kravet om å legge lednin-
gene i rette strekk mellom kummene. Retnings-
endringene kan utføres med lange, slake bend el.
lign.

Stikkledninger

Det kommunale hovedledningsnettet kan med
fordel erstattes av et stikkledningssystem med
små dimensjoner til de enkelte husholdningene.
Det kommunale ledningsnettet i vegen erstattes
av et stikkledningssystem der vannledningen er
lagt som en ringledning. El-, tele- og TV-kabler
følger samme trase. Dette ringsystemet åpner for
større fleksibilitet når man skal utarbeide regu-
lerings- og bebyggelsesplaner. Å tilpasse bolig-
feltene etter terrenget blir enklere, uten at led-
ningsnettet blir dyrere. Ofte bygges det hus med
sokkeletasje i kuperte områder. Overdekningen
på stikkledningene bør da begrenses til en halv
meter. Ved at ledningene legges med denne over-
dekningen, er det ikke lenger frostdybden på ste-
det, men lave temperaturer i de øvre jordlagene
som er dimensjonerende. I fjellterreng legges led-
ningene inne i en prefabrikert isolasjonskasse.
Der det er fare for telehiv eller i områder med

Ledning-ogkabeltrase under husfundamentene. Vannled-
ning lagt som ringledning.

Isolasjonskasse med VA-ledninger og kabler i varmerør.
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liten frostbelastning, benyttes en horisontal eller
buet isolasjon over ledningene. Dette hindrer at
frosten trenger ned i fundamentet under lednin-
gene.

Gjenfyllingsmaterialer og ytre belastninger

Undersøkelser som er gjort av nedgravde rør,
viser foruroligende mange feil. Feilene kan ofte
tilbakeføres til dårlig utførelse av grøftearbei-
dene. Det kan være brukt lite egnede tilbakefyl-
lingsmasser i grøftene og komprimeringen kan
være mangelfull.

Grunne fellesgrøfter har et massevolum pr. lø-
pende meter som bare er 1/4 av tradisjonelle,
separate rør- og kabelgrøfter. Økonomisk er det
derfor forsvarlig å bruke materialer i lednings- og
kabelsonen som sikrer tilstrekkelig stabilitet og
styrke uten at massen må komprimeres.

NBI har i fem år arbeidet med å klargjøre pro-
blemene i forbindelse med belastning på ned-
gravde rør. Laboratorie- og feltforsøk med flek-
sible rør (PVC og PEH) viser at løst utlagt fin-
pukk er et velegnet gjenfyllingsmateriale. Løst
utlagt finpukk har stor fasthet og påvirkes lite av
vibrasjoner, vann eller frost. Laboratorieforsøk
viser at selv rør av papp som ligger grunt i fin-
pukkmasser får små deformasjoner/belastninger
når grøften utsettes for ytre belastninger. Fin-
pukken kan med andre ord bære en stor del av
lasten.

For å unngå skader på el- og telekabler brukes
finpukk med kornstørrelse 4—8 mm rundt rør og
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Typisk grøftetverrsnitt i fiellteneng.

kabler. De fleste kablene ligger forøvrig i varerør.
Det er alltid tilfellet under husfundament. Man
kan da lettvint trekke nye kabler, hvis det skulle
oppstå feil.

Materialene rundt VA-ledningene virker som
et varmemagasin. Igjen er finpukken et gunstig
materiale: den har relativ stor varmelagringska-
pasitet, samtidig som den har lav varmelednings-
evne. Varmemagasinet av finpukk hindrer at
vannledningen fryser i tilfelle driftsavbrudd i en
kortere periode.

Over- og drensvannsystemet
I ubebygd natur vil nesten all nedbør bli infil-
trert i grunnen. En del danner grunnvann. Even-
tuelt overskuddsvann renner ut i vassdragene.
Når marken bebygges, endres den naturlige vann-
balansen fordi større overflater blir vanntette.
Slike flater er hustak, asfalterte veger og plasser.
Ut fra naturvernhensyn betyr det mye at den na-
turlige vannbalansen kan opprettholdes mest
mulig også etter at et område er bebygd. Vegeta-
sjonen på stedet har gjennom tidene tilpasset seg
den naturlige vanntilførselen og grunnvannstan-
den.

Det har vært vanlig å bruke lukkede rør for å
lede bort overvannet hurtigst mulig fra bebygde
områder. Virkningen er bl.a. senking av grunn-
vannstanden, skader på planteveksten og setnin-
ger på bygninger. Samtidig har man lagt et unø-
dig kostbart ledningsnett. Tette rør som leder
bort overskuddsvann må frostsikres som VA-led-
ninger, hvis rørene har vannføring om vinteren.
Tradisjonelle grøfter med dybde på 2—3 meter
eller mer vil i seg selv, uten rør, nesten uten unn-
tak føre til en uønsket drenering av terrenget.

Grunne grøfter er en mer naturvennlig løsning.
Ved bruk av finpukk i lednings- og kabelgrøf-
tene vil disse virke som et utjevningsmagasin.
Overvann som renner ned i disse grøftene, tren-
ger fritt videre til det naturlige jordsmonnet om-
kring. I tillegg til grøftene kan det være nødven-
dig å bygge et noe større magasin for avrenning
fra parkeringsplasser o.l. Slike magasin kan f.eks.
bestå av sprengstein.
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Pukkgrøft m/drensrør
og gatelyskabel

Overvannet renner ned i grøftene med finpukk og videre
inn i jordsmonnet rundt grøftene. Et magasin med
sprengstein tar imot avrenning fra parkeringsplassen.

Produksjons- og arbeidsforhold

Systemet med grunne grøfter medfører flere for-
deler med tanke på utførelsen: det blir færre ar-
beidsoperasjoner fordi alle rør og kabler blir lagt
i ett plan. Det lages bare ett fundament, det
trenges bare en overfyIling og ingen komprimer-
ing. Materialene som brukes er lettere å håndtere
siden dimensjonene er mindre og det delvis bru-
kes nye materialtyper. Grunne grøfter betyr bed-
re arbeidsmiljø: rasfaren i grøftene er minimal,
arbeidet blir tørrere enn i dype grøfter og den
som arbeider i grøftene har bedre "armslag" og
arbeider dermed riktigere ergonomisk. Systemet
innebærer god økonomi, også fordi husproduk-
sjonen kan begynne tidligere.

Konklusjon

Ved bruk av den nye teknologien oppnår man
økonomiske besparelser og samtidig bedre tek-
nisk og miljømessig kvalitet i forhold til konven-
sjonelle anlegg. Noen av årsakene til dette er:
— De totale lengdene, dybdene og dermed grøfte-

tverrsnittene er skåret radikalt ned.
— Systemet er enklere med mindre dimensjoner

på vann-, spillvanns- og overvannsledningene.
— Forholdet mellom jord- og fjellgrøfter er gun-

stigere, samtidig som kostnadene deles på
flere (f.eks. tekniske etater).

— Grunne grøfter med finpukk har så stor fast-
het at ledningsnettet vil tåle selv de store be-
lastningene anleggsperioden medfører.

Ved å innføre den nye teknologien innen
kommunalteknikken kan kostnadene for det ut-
vendige vann- og avløpssystemet senkes med opp-
til 60—70%. Denne teknologien er brukt på byg-
gefelt der de totale grunnarbeidskostnadene ble
redusert med ca.50% i forhold til tradisjonelle
utbyggingsopplegg. NBI hadde i 1979 prøve-
byggefelt i gang med grunne ledninger i Levanger,
Steinkjer, Sem og Oslo med støtte fra Miljøvern-
departementet, og et boligfelt i Hof kommune
med støtte fra Kommunaldepartementet.

I forbindelse med NTNF-prosjektet "Frost i
jord" utarbeidet NBI metoder for å dimensjonere
isolasjonstykkelsen i ulike jordarter og fjell. Det
er utarbeidet egne løsninger for kummer og ven-
tiler som en del av systemet med grunne lednin-
ger.

Plassering av branrtventil nedenfor spillvannskum.

Informasjon

NBI har utgitt tre arbeidsrapporter (nr. 22, 24
og 25) og et byggdetaljblad (A 515.011) fra pro-
sjektet. Det er holdt kurs og informasjonsmøter
flere steder i landet. Mellom 400 og 500 teknis-
ke sakkyndige fikk i 1979 informasjon direkte.
Rundt 200 fagfolk fra kommuner, konsulentfir-
maer, tomteselskap og boligbyggelag har vært på
befaring ved prøvefeltet i Sem kommune.
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STYRE

Overingeniør Tor Johansen, formann*
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Karstein Lied
Fundamentering:
Kjell Karlsrud
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Feltundersøkelser:
Ivar Johannessen
Laboratorium:
Toralv Berre
Analyse:
Knut H. Andersen
Informasjon:
Finn Jørstad
A dministrasjon:
Roar Bøhn
Geokjemi*):
Tor Løken

* Fra 1.1.1980
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Totale utgifter 32,0 mill.kr
NTNF-bevilgninger . . . . 9,9 mill.kr
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Ingeniører 22
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NGI utgir egen årsberetning som kan
fåes ved henvendelse til instituttet.
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Nedenfor er gitt en kort karakteristikk av insti-
tuttets forskjellige fagfelter. Deretter følger en
noe mer detaljert beskrivelse av enkelte prosjek-
ter i 1979.

JORDMEKANIKK OG FUNDAMENTERING
Vurdering og løsning av prosjekter forbundet
med:
— skredfare i naturlige skråninger og skjæringer
— dyputgravinger og støttekonstruksjoner
— tunnelbygging
— fundamentering av bygninger, kaianlegg og

broer
— grunnvannssenkning og grunnforsterkning
— bygg- og anleggsteknisk virksomhet i perma-

frostområder
— dynamiske påkjenninger og rystelser.

BERGMEKANIKK OG INGENIØRGEOLOGI

Kartlegging og undersøkelse av bergartenes og
det oppsprukne bergs mekaniske og hydrauliske
egenskaper, for å løse problemer med:
— planlegging og bygging av tunneler, maskinhal-

ler og store lagerrom i berg "
— stabilitet av fjellskråninger og skjæringer
— fundamentering.

SNØMEKANIKK OG SNØSKREDFORSKNING

Gjennom studier av meteorologiske data og topo-
grafiske forhold såvel som direkte målinger av
snøens mekaniske egenskaper, søker man å kom-
me frem til:
— bedre varsling av snøskredfare
— bestemmelse av hvor langt ut snøskred går
— metoder for kunstig utløsning av skred
— sikrings- og forbygningstiltak, særlig for be-

byggelse, veier og kraftutbygging i fjellet.

NGI eier og driver en forskningsstasjon i Stryn
hvor mye av undersøkelsene foregår, og har lokal-
kontorer i Oppdal og Stryn.

FYLLINGSDAMMER

Ingeniørgeologisk og geoteknisk vurdering av po-
tensielle damsteder og vurdering av stabilitet, de-
formasjoner og tetthet av fyllingsdammer. Hvor-

ledes damarbeidet skal utføres rent teknisk er en
viktig del, herunder undersøkelse av muligheter
for å bruke andre materialer i kombinasjon med
naturlig forekommende jord og stein, f.eks.
knuste steinmasser eller asfaltbetong som tet-
ningsmaterialer.

MARIN GEOTEKNIKK

NGIs virksomhet er også knyttet til aktiviteten
på kontinentalsokkelen. Dette omfatter forskning
og rådgivning i forbindelse med nye konstruksjo-
ner, grunnundersøkelser og geotekniske bereg-
ninger for:
— betongplattformer
— pelede stålplattformer
— forankrede plattformer
— lastebøyer
— rørledninger
— skråningsstabilitet.

Det arbeides også med plattformprosjekter i an-
dre havområder, for eksempel utenfor vestkysten
av USA hvor det må prosjekteres for store jord-
skjelv og i arktiske strøk i Canada.

GRUNNUNDERSØKELSER OG
MÅLETEKNIKK

Utvikling av metoder og utstyr for bestemmelse
av geotekniske egenskaper i marken og i labora-
toriet og for målinger i forbindelse med bygg og
anlegg.

Instituttet utfører grunnundersøkelser som er
nødvendige for geotekniske vurderinger av bygge-
prosjekter. Innsamling, tolkning og vurdering av
måledata under og etter anleggsperioden gir kon-
troll og fører til forbedrede og sikrere beregnings-
metoder og praksis i fremtiden.

TVERRFAGLIG FORSKNING

Tilveiebringelse av nødvendig kunnskap og basis-
forskning felles for flere av de fagfelter som NGIs
virksomhet er delt opp i. Dette omfatter f.eks.
utvikling av teoretiske metoder for beregning av
spenninger og deformasjoner under statiske og
dynamiske påkjenninger (geodynamikk), formu-
lering av materialmodeller for jord og berg, og
geokjemiske studier.
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Eksempler på prosjekter:

CELLESPUNTKAII VOLLSFJORDEN

NGI har vært geoteknisk rådgiver for et kaipro-
sjekt til vel 30 mill. kroner som Skien Havnevesen
har bygget i Vollsfjorden, en sidefjord til Frier-
fjorden. Selve kaien, som er prosjektert og byg-
get av F. Selmer A/S i årene 1977 - 1979, har
en samlet lengde på 275 m inklusive en 30 m ro/
ro-rampe og har l i m vanndybde. I tilknytning
til kaien er det sprengt ned tre små øyer samt
noen koller inne på land og fylt opp et kaiareal
av størrelsesorden 50 daa.

Grunnforholdene på stedet består av et øvre
lag av bløt leire eller leirig silt med udrenert skjær-
fasthet 10 — 20 kN/m2 . Derunder er det sand og
grus ned til fjell som ligger i varierende dybde fra
0 til over 30 m.

Mens 90 m av kaien består av et betongdekke
på pilarer eller peler til fjell, er resten av kaien
bygget som en cellespuntkonstruksjon bestående
av 7 celler med diameter 24 m, samt mellombuer.
1 forkant av cellene er spunten rammet til fjell
eller ned i meget faste masser og har lengde på
opptil 30 m.

Det bløte topplaget som hadde tykkelse på
opptil 10 m, representerte et stabilitetsproblem
både for etableringen av cellespuntrekken med
bakenforliggende fylling og generelt ved utfyllin-

gen av kaiområdet. For å sikre cellenes stabilitet
måtte all innvendig leire fjernes før cellene ble
fylt med sprengstein. Da man imidlertid ved
cellespunt bare kan tillate en overhøyde i leir-
nivå utenfor cellene på 2 — 3 m, innebar dette at
det ble nødvendig også å mudre et nesten tilsvar-
ende volum utenfor cellene. Dumping av leirmas-
ser i Frierfjorden varpa forhånd forbudt av myn-
dighetene, en avgjørelse som både var bestem-
mende for valg av kaitype og for at massene
måtte dumpes innen et avgrenset område bak
cellene og overfylles med stein.

SNØSKREDET PA ENGESET I ØRSTA,
MØRE OG ROMSDAL

Lørdag 10. februar 1979 kl. 08.00 om morgenen
gikk et stort snøskred i fjellet Saudehorn i Ørsta
ca. 1100 m.o.h. Skredet løsnet praktisk talt sam-
tidig i et 600 000 m2 stort område, der den ut-
glidde snøen hadde en dybde på 0.5 — 2.5 m.
Det samlede volum av skredmassene var 500 000
— 600 000 m 3 . Skredet tilbakela en strekning på
3.8 km fra en stor botn, langs et bekkegjel, og
munnet ut på en slak bekkevifte der den øverste
delen av bebyggelsen på Engeset lå. Skredet had-
de et gjennomsnittlig fall på 18 — 19° målt som
siktelinjen mellom nedre og øvre begrensing av
skredet.

Oversikt over kaiområdet i Vollsfjorden.
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Snøskredet 10.2.1979 på Engeset i Ørsta. Skredet startet
i en botn øverst i fjellsiden midt på bildet og fulgte et
elvefar ned mot bebyggelsen.

Omkring 50 000 m3 av skredsnøen gikk ned i
bebygget område. Hastigheten idet skredet kom
ned mot bebyggelsen er beregnet til ca. 20 m/s
(72 km/t). Tre mennesker, derav to barn mistet
livet, 11 hus ble skadet, noen totalrasert, andre
fikk mindre skader. Et stort hjelpe- og rednings-
arbeid ble organisert i løpet av kort tid, og det
lyktes å grave frem flere mennesker av det kaos
av snø, trær, steiner og rester av bygninger som
lå spredt utover et stort område.

NGI utarbeidet en plan for sikring både for
de hus som var truffet eller skadet og for de
hus som sto i potensielt fareområde.

Skredsikringen består av en ledevoll som er ca.
400 m lang og 7 m høy. Vollen skal styre skred-
massene i nedre del av løpet og hindre at skre-
det brer seg ut sideveis og treffer bebodd område.
Nederst på skredtungen blir det lagt opp såkalte
bremsekjegler, det er kjegleformede hauger, 7 m
høye, av grus, stein og sand. Disse blir lagt i
sjakkbrettmønster slik at skredet bremses opp
over en strekning på ca. 50 m. Hvis deler av
skredet skulle passere bremsekjeglene vil en fang-
voll på 7 m høyde ta opp de siste rester av beveg-
elsesenergi.

Prosjektet er beregnet til å koste vel 2 mill.
kroner. Utlignet på de 30 husenhetene som blir
sikret blir likevel omkostningene pr. hus for-
holdsvis beskjedne og langt rimeligere enn om
gjenoppbyggingen av de utsatte boligene skulle
skje på et annet sted.

STORVASSDAMMEN

Som ledd i reguleringen av Blåsjømagasinet (Ulla-
Førre-anlegget i Rogaland) prosjekterer NVE -
Statskraftverkene Storvassdammen som en stein-
fyllingsdam med en innvendig tetning av asfalt-
betong. Topografien på damstedet inviterer til
en damakse som vist på figuren. Damakscn er
krummet både konvekst og konkavt. En krum-
ning som gir buceffekt i forhold til vanntrykket
(konveks) ansees vanligvis å være fordelaktig,
mens det motsatte er tilfelle for en konkav kurve.
Volumet av en dam som vist på figuren vil være
ca. 9 400 000 m3 , dvs. ca. 800 000 m3 mindre
enn for en dam med rett akse.

NVE har bedt NGI å vurdere hvor ugunstig
det er å benytte en konkav kurve som muliggjør
en besparelse av størrelsesorden 35 mill. kroner.

a) Profil A - A
Rett damakse,
vertikal vegg

b) Profil A - A
Rett damakse,
skrå vegg

c) Profil B - B
Krum damakse,
skrå vegg

Beregnede horisontale forskyvninger i meter.

Samtidig har det vært ønskelig å vurdere even-
tuelle fordeler ved at asfalttetningen står noe
skrått istedenfor vertikalt.

For å kunne gi en vurdering av nevnte spørs-
mål har NGI ved hjelp av laboratorieforsøk be-
stemt de geotekniske egenskaper av såvel stein-
fylling som asfaltbetong. Videre er det utført
teoretiske analyser for å beregne deformasjoner
og spenninger i steinfyllingen såvel som i asfalt-

117



betongveggen ved rett og krum dam og for skrå
og vertikal vegg.

På tverrsnittene er det som eksempel vist be-
regnede horisontale forskyvninger for et dam-
tverrsnitt med høyde 90 m, for rett dam med
skrå og med vertikal tetningsvegg, og for en dam
med radius R=300 m og skrå tetningsvegg. De
beregnede deformasjoner består av deformasjo-
ner som oppstår under byggingen som følge av
fyllingens egenvekt og deformasjoner som skyldes
vanntrykk ved fullt magasin. På figuren er punk-
ter i tverrsnitt hvor horisontalforskyvningenc er
like store forbundet med kurver. Tallene knyttet
til hver kurve angir beregnet horisontal forskyv-
ning i meter. Forskyvningene er praktisk talt like
for rett dam med vertikal vegg og for krum dam
med skrå vegg. Rett akse og skrå vegg gir minst
forskyvninger.

Tilsvarende beregninger av spenninger og andre
former for deformasjoner har ført til at det er
blitt foreslått at Storvassdammen prosjekteres
med krummet damakse og med skråttstående
tetningsvegg.

VANNLEKKASJER I TUNNELER

NGI har hatt flere oppdrag i forbindelse med
vannlekkasjer i bergrom og tunneler. Problem-
stillingen har som regel vært å hindre grunnvanns-
senkning og dermed setningsskader på bygninger
fundamentert på løsmasser i nærheten av tunne-
len. I de senere år har det imidlertid ved utspreng-
ning av en del kraftverkstunneler oppstått så store
innlekkasjer av vann at det har medført betyde-
lige forsinkelser og fordyrelser av anleggsarbeidet.

Ved Ulla-Førreanlegget i Rogaland støtte man
vinteren 1979 på en vannførende sleppe som ga
ca. 50 m3 vannlekkasje pr. minutt. Dette over-
skred pumpekapasiteten og ettersom tverrslaget
går på synk, ble den 2 km lange tunnelen fylt med
vann. Arbeidet med lensing og injeksjon tok flere
måneder.

Ved Kjeia kraftverk i Øvre Telemark har store
vannlekkasjer vært et generelt trekk i tunnelene,
og omfattende injeksjonsarbeider har derfor vært
nødvendig. Lignende problemer har det vært ved
Nye Osa kraftverk ved Rena.

De geologiske forhold ved de tre nevnte an-
leggene har flere fellestrekk. Anleggene ligger på
en linje i utkanten av den kaledonske fjellkjede
(se kart). Tunnelene ligger vesentlig i grunnfjells-
bergarter som delvis kan være overdekket av yng-
re sedimentbergarter og kaledonske skyvedekker.
Vannlekkasjene har oppstått langs kalkspatslep-
per som dels er utvasket. Tykkelsen på sleppene
er oftest bare noen få cm.

Forutsetningen for vannlekkasjene synes der-
for å være dannelse av kalkspatslepper med en
etterfølgende dypforvitring. Ved denne forvit-
ringsprosessen er kalkspaten dels blitt utvasket
slik at det er dannet åpne kanaler som kan strek-
ke seg flere hundre meter under overflaten.

De vannførende sleppene er oftest lite markerte
i dagoverflaten, og det er derfor vanskelig å for-
utsi lekkasjene. Det synes imidleriid som om de
er knyttet til visse regioner med en bestemt geo-
logisk utviklingshistorie.

Permiske bergarter

I | Kaledonske fjellkjede

I [Grunnfjell

Oversiktskart som viser beliggenheten av de omtalte vann-
lekkasjer i tunneler.

DRENERING UNDER CONDEEP-PLATTFOR-
MENE I NORDSJØEN

Drenering er vanlig for å gi tørre kjellere, sikre ut-
gravinger og stabilitet av veier og dammer. Noe
mer overraskende er det kanskje å høre at samt-
lige Condeep-plattformer er forsynt med dren.
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Hensikten er å gi en ekstra sikkerhet under ekst-
reme bølgepåkjenninger hvor man kan risikere
oppbygging av porevannstrykk i fundamentet
med tilhørende nedsettelse av bæreevnen. Dette
gjelder særlig jordartene silt og fin sand. NGI har
foreslått og prosjektert de såkalte "anti-liquefac-
tion"- systemene.

Drenene er prosjektert ut fra grunnforholdene.
På 4 av plattformene er det montert dren innven-
dig på fundamentskjørtene i de ytre skjørtegrup-
per. Tre av plattformene har i tillegg dype borede
brønner, og 2 har dren på dyblene som stikker
ned under fundamentplaten.

På Statfjord A plattformen er det montert filt-
re sentrisk under domene. På Statfjord B platt-
formen er også filtrene montert horisontalt, men
på enden a hetongklosser under bunnplaten. De
vertikale filtrene er bygget opp av stål med per-
forerte plater mot dreneringsflaten. Selve filteret
er "tung" steinull impregnert med antigrostoff for
å hindre groing i byggetiden. De horisontale filter-
platene er fremstilt av epoxy og fin sand basert
på erfaringer fra fremstilling av filtre som benyt-
tes i laboratorieforsøk. Vannet dreneres inn i
driftskaftet ved undertrykk som kan reguleres,
vanligvis 10 m under laveste vannstand. Målin-
gene viser at porevannstrykket kan senkes effek-
tivt under plattformen.

Umiddelbart etter igangsettelsen er det relativt
store vannmengder som suges inn, men vannmeng-
dene synker raskt. På Statfjord A hvor det vesent-
lig er leire, får man vannmengder som tilsvarer
konsolideringssetningene, mens undertrykket i
skjørtegruppene er nær det påførte undertrykk.
Stengning og åpning av drenene innvirker på set-
ningene. Det ble faktisk målt 1 mm hevning av
Statfjord A plattformen da drenssystemet ble
stengt og vanntrykket under plattformen øket
igjen. Drenene er forbundet i grupper og dette gir
muligheter for å rette opp eventuelle skjevheter
av plattformen. Et undertrykk på 10 m vannsøyle
tilsvarer på Statfjord A en vertikal belastning på
780 000 kN.

Når oljeproduksjonen på et felt er slutt, er det
ønskelig at plattformen kan fjernes. På Statfjord
B er drensystemet prosjektert for injeksjon av
vann mellom plattform og sjøbunn, noe som kan

gi store løftekrefter. Hvis det blir aktuelt, kan de
eksisterende drensystemene på de andre plattfor-
mene benyttes på tilsvarende måte.

BORING OG PRØVETAGNING I SAND, GRUS
OG MORENE
I løpet av de siste år er en stadig større del av
grunnundersøkelsene foretatt i vanskelige grus-
og stcinforekomster og på oppfylte arealer. Dette
har ført til et økt krav for tyngre utstyr med stør-
re nedtrengningsevne både for gjennomboring av
stein og blokk og for sikrere fjellbestemmelse.

Anskaffelsen av luftdrevne fjellborerigger med
odex-utstyr, har videre ført til en rask utvikling
med hensyn til å kunne ta bedre prøver i sand-,
grus- og moreneforekomster.

Odex-metoden muliggjør nedføring av et glatt
foringsrør i bakken samtidig som det bores. Ved
boring slår eksenterkronen ut og borer et større
hull enn foringsrøret. Prøver og eventuelt andre
målinger kan tas fra bunnen av hullet.

Ved nedboring av odex-utstyret benyttes
skumspyling som byr på store fordeler ved prøve-
taking idet skummet reduserer utvasking av fin-
stoff, bedrer transporten av borkaks og stabilise-
rer borhullet.

NGI startet i 1974 med 3"odex, men etter-
hvert som behovet for bedre prøver vokste var
det nødvendig å øke diameteren. Alt for ofte ble
54 mm prøvetakeren til 3"odex blokkert av stein.
Med 5"odex og 97 mm prøvetaker som vi har i
dag er resultatet bedret betraktelig. I forbindelse
med oppdrag for Vassdragsvesenet og Statens
Vegvesen er det tatt prøver ned til en dybde av
38—40 m såvel i sand og grus som i faste blokk-
rike morener.

Prøvtaking med odex-utstyr er kostbart m.h.t.
transport, tilrigging og prøvetaking. For å bedre
på dette forholdet har NGI under utvikling en
97 mm stempelprøvetaker som forhåpentligvis
vil muliggjøre å få flere prøver for hver nedboring
av foringsrør, særlig i løst lagrede sand- og grus-
forekomster. Videre er det ønskelig med en auto-
matisk registrering av f.eks. borsynk ved sonde-
ring. Ved hjelp av registreringen får man en god
indikasjon på eventuell lagdeling i grunnen og
kan dermed økonomisere selve prøvetakingene.
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Verksdirektør
Helge Tysland

Instituttsjef
Anders M. Heltzcn

FORMAL

— Gjennom forskning og utviklings-
arbeider i egen regi eller i samarbeid
med andre, søke å komme fram til
de mest økonomiske og sikre meto-
der for aktiviteter innen fjellspreng-
ningsteknikken.

— Utføre oppdrag i det omfang dette
er til gagn for utvikling av fjell-
sprengningsteknikken eller på annen
måte tjene norske interesser.

— Bidra til at nyheter på det fjell-
sprengningstekniske og bergmeka-
miske område blir kjent innen de
interesserte grener av nasringsliv og
forvaltning.

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

STYRE

Verksdirektør Helge Tysland, formann
Professor Ivar Berge
Sekretær Alfred Haugen
Tekniker Torleiv Rugaas
Overingeniør Hjalmar Solem
Overingeniør Tor Vinje

DAGLIG LEDELSE

Instituttsjef Anders M. Heltzen

ØKONOMI

Utgifter 4,0 mill.kr
NTNF bevilgning 1,4 mill.kr
Oppdragsinntekter o.l. . . . 2,5 mill.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 8
Ingeniører 10
Annet personale 4

I alt 22

ADRESSE

Forskningsveien 3b, Blindern, Oslo 3
Tlf.: (02) 46 98 80
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Forsknings- og utviklingsarbeider.

Følgende prosjekter har vært bearbeidet:

1. Sprøytebetong som sikring mot sprakefjell
2. Retningslinjer for sprøytebetongarbeider
3. Analyse av rystelsesforplantningen i berg-

grunnen
4. Ladeforsøk med reduserte ANFO-spreng-

stoffer
5. Fordemning, luftvolum og redusert lengde

pipeladning ved pallsprengning med grovhull.
6. Ventilasjon av tunneler
7. Utprøving av nye boltetyper og systemer for

fjellbolting
8. Måling av deformasjoner i store bergrom

Prosjektene fortsetter. Delrapporter foreligger
for prosjektene 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Prosjektene 3,
4, 5 og 8 omtales i det følgende:

Forplantning av rystelser

Analyser av rystelsesforplantningen rundt store
steinbrudd har gitt sikrere holdepunkter for for-
håndsberegninger og etterkalkyler av størrelsen
til de rystelsene som brer seg i fjellgrunnen rundt
bruddet. Mange stasjonære brudd må tilpasse
salvestørrelse etter omkringliggende bebyggelse,
og mange sliter med klagesaker. Når nye konse-
sjoner blir gitt, stilles derfor krav om tilpassing
mellom driftsopplegg og hensynet til omgivelsene.
Inngående analyser rundt et av de større brud-
dene viser at verdien av d.s.k. fjellkonstanten
som inngår i beregningsformlene, avtar med øk-
ende avstand fra salven.

200 400 600 800 1000m
R{m)

Prosjektet omfatter også en sammenliknende
analyse av rystelsesforplantningen langs over-
flaten og gjennom grunnen til utsprengte berg-
rom. Undersøkelsene hittil har omfattet målinger
av storsalver og registrering av de viktigste para-
metre. Det trengs et stort statistisk materiale for
at betydningen av variasjoner for de enkelte
faktorer kan bedømmes. Selv om det er for tid-
lig å trekke vidtgående konklusjoner, øyner en
visse tendenser, bl.a. synes frekvensen for de bøl-
gene som går gjennom fjellet til dypereliggende
rom, å avta langsommere enn for de bølgene som
følger overflaten.

Senere vil det bli undersøkt hvordan rystelser
fra sprengninger under jord forplanter seg til
andre bergrom og til overflaten. Disse undersøk-
elsene vil være av stor interesse for storsalve-
sprengninger under jord. For sterk påkjenning på
pilarer og bergfester fører til nedsatt stabilitet
som får både sikkerhetsmessige og økonomiske
konsekvenser.

Til prosjektet hører også deltagelse i den sven-
ske normkomiteen for sjokkforplantninger.

Lading av reduserte ANFO-sprengstoffer

For å gjøre de vanlige brukte overtrykksappara-
tene egnet for lading av reduserte ANFO-spreng-
stoffer har vi konstruert et lademunnstykke som
hindrer sprengstoff komponenten: å følge med
returluften ut av borhullet.

Lading i lange plaststrømper har vært gjort.
Vanskeligheten ligger i å få et så godt blandings-
forhold at detonasjonsstabiliteten i ladningen er
sikret. Innføring av detonerende lunte i ladningen
har løst dette problemet.

s— Gummimansjett

Luftsliss Ladeslange

Fjellkonstanten avhenger av avstanden mellom
målepunkt og salve {fra målinger i kalkstein).

Lademunnstykke for trykkluftlading av ANFO-spreng-
stoffer.
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Hensikten med disse forsøkene er å få frem et
billig alternativ til de reduserte sprengstofftypene
som idag er på markedet.

Fordemningsproblematikken for grove stender-
hull

I alminnelighet lades borhull så høyt opp at leng-
den av uladet borpipe er lik forsetningen. Den
uladete del fordemmes med sand. Resultatet blir
ofte at fragmenteringen nærmest overflaten blir
dårlig samtidig som der øverst i borhullet gjerne
blir en unødvendig høy sprengstoffkonsentrasjon.
En metode som gjør det mulig å holde gasstrykket
fra detonasjonen lengst mulig inne i fjellet uten
at det dermed oppstår øket risiko for steinsprut
fra hullpipen, vil være av stor betydning. Vi har
kommet fram til at ved å sperre øverste del av
borhullet av med en kon trepropp og fordemme
den ovenforliggende borpipe med sand, har en
kunnet redusere lengden av pipeladningen uten
at dette synes å gå ut over fragmenteringen. Pipe-
spruten synes heller ikke være større enn nor-
malt. Forsøkene fortsetter.

det mest risikofylte bergarbeid, og det er viktig
at det satses på å komme over på mekanisert
rensk på steder hvor dette lar seg gjøre.

Instituttet driver utstrakt informasjonsvirk-
somhet og har god kontakt med anleggs- og berg-
verksbransjen. Det er nært samarbeid med Veg-
direktoratet hvor en bl.a. har planer om innspil-
ling av instruksjonsfilmer om sprengningsteknikk.

Resultater fra forsknings- og studiearbeider er
publisert hovedsakelig som foredrag på kongres-
ser og kurs både innen- og utenlands. Fjellspreng-
ningskonferansen og Bergmekanikkdagen i Oslo
er et sentralt forum for presentasjon av institut-
tets og bransjens erfaringer innen fagfeltet. Dette
arrangementet samlet iår 675 deltakere. Foredra-
gene utgis i bokform.

Instituttet er sekretariat for Norsk Forening
for Fjellsprengningsteknikk. Det er representert
i NIFs etterutdanningskomite for ingeniørgeolo-
gi og fjellsprengningsteknikk og i Norsk Jord-og
Fjellteknisk Forbund, tilsluttet NIF.

Instituttet deltar i komiteer og utvalg innen
BVLIs bergforskning. Enkelte prosjekter bear-
beides i fellesskap.

Måling av deformasjoner i store bergrom
Kombinerte sivilforsvarsanlegg og idrettshaller i
fjell blir ofte beliggende med en forholdsvis be-
skjeden fjelloverdekning. Hovedhallen gis vanlig-
vis en bredde på ca. 25 m. Normalt sikres de
med støpte buer. For å klarlegge hvordan belast-
ningen på slike buer vil arte seg med tiden, er det
nødvendig å studere i hvilken grad der opptrer
innsynkninger i hvelvet. Dette kan kontrolleres
med extensometre montert i borhull boret fra
dagen ned i bergrommet. Et anlegg under utfør-
else har vært fulgt opp siden det øvre nivået av
det store bergrommet ble sprengt ut. Flere anlegg
vil få et liknende kontrollopplegg.

Studie- og opplysningsvirksomhet

Som særskilt studieobjekt er gjennomført en
analyse av mekanisk rensk av bergrom og høye
fjellskjæringer. Manuelt renskearbeid er noe av

Oppdragsv irk som het

Hovedtyngden av oppdragene har fortsatt til-
knytning til planlegging og kontroll av salve -
sprengninger og sikringsarbeider, planlegging av
bergrom og ingeniørgeologiske undersøkelser.
Av større oppdrag nevnes: Kontroll av spreng-
ningen av Ø-V-tunnelen i Oslo, sprengnings- og
sikringskontroll av vannmagasin ved Lillestrøm,
planlegging og kontroll av kloakktunnel under
Akershus Festning, forprosjektering av tilflukts-
rom i Ålesund, kontroll av sprengningsarbeider i
Hvittingfoss kraftstasjon, ingeniørgeologisk assi-
stanse under utbyggingen av Sildvik kraftanlegg,
ingeniørgeologisk oppfølging av tunnelanlegg i
Drammen og planlegging av renseanlegg i fjell på
Notodden.
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• * • * .

MILJØVERN

Komite for forurensningsspørsmål
Komite for arbeidsmiljøforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for by- og regionforskning
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KOMITE FOR FORURENSNINGSSPØRSMÅL

FORMAL

Komite for forurensningsspørsmål er
et rådgivende organ for NTNF som in-
nen NTNFs generelle målsetting har
som oppgave å arbeide for at den forsk-
ning som tar sikte på:
— å klarlegge årsaker til, omfanget og

virkninger av forurensninger av vårt
ytre miljø,

— å begrense forurensende utslipp,
— å motvirke og redusere skadevirk-

ningene av forurensningene,
blir utbygd i pakt med samfunnets be-
hov. Komiteen skal videre arbeide for
at resultatene av forskning i inn- og
utland blir utnyttet i det praktiske ar-
beid med forurensningsproblemene. I
sine vedtak begrenses komiteens virk-
somhet til de sider av foïur<*nsnings-
problemene som behandles av NTNF,
men de bør bygge på det videst mulige
grunnlag med hensyn til vurderinger av
andre hensyn knyttet til problemområ-
det.

MEDLEMMER

Direktør Christian Lerche, formann
Ekspedisjonssjef Kåre Grønbech
Direktør Eirik Heen
Direktør Bjørn Hogdahl
Professor Arne Jensen
Avdelningschef Göran Persson
Plan- og utbyggingssjef
Einar Rynning
Professor Lars Strand

Sekretær:

Dr .ing. Hans C. Christensen*

Fra 1.1.1980:
* Dr.ing. Kari Blegen

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

Av midlene innen aktivitetsområdet går ca.
60% som generelle bevilgninger til Norsk in-
stitutt for luftforskning (NILU) og Norsk in-
stitutt for vannforskning (NIVA), resten til
prosjektforskning. Et nytt femårig program,
Program for miljø- og ressursovervåkingsteknikk
(PFM) ble startet opp i 1979 på grunnlag av
et forstudium i 1977/78. Tre nye forsknings-
felt er etablert, Miljøkjemi, Miljøtoksikologi
OP Resipientmodeller. Det har vært en økning
i bevilgningene til programmene Drift av rense-
anlegg, Eutrofiëring, Fast avfall og Ytre støy.
Komiteens nye perspektivanalyse forelå i februar.

NTNF-bevilgninger i 1979 (1000 kr)

Forskingsområder Bevilget

Drift av renseanlegg
Eutrofiëring
Rensing av industrielle avgasser og avløpsvann
Fast avfall
Miljøkjemi
Miljøtoksikologi
Ytre støy
Sur nedbørs virkning på skog og fisk (SNSF)
Program for miljøovervåkningsteknikk (PFM)
Resipientmodeller
Mindre prosjekter

Sum prosjekter
NILU generell bevilgning
NIVA generell bevilgning

Sum aktivitetsområdet

1 450
950
870

2 030
940
130
480

2 130
1 300

390
330

11 000
6 500
9 700

27 200

NILUs og NIVAs virksomheter beskrives i
de etterfølgende kapitler. Sis og SINTEFs
arbeid med forurensninger spenner over flere
av komiteens felter, og er også omtalt i in-
stituttenes egne bidrag til årsberetningen.

EUTROFIËRING
Programmet ble startet i 1978. Målet er å bidra
til en dypere innsikt i årsakene til eutrofiëring og
å vurdere mulighetene for å styre eutrofierings-
utviklingen mot nyttig biologisk produksjon. Et
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styringsutvalg leder programmet, som gjennom-
føres i et tverrfaglig samarbeid mellom NIVA og
institutter ved universitetene i Bergen, Oslo og
Trondheim.

Med bakgrunn i den rolle algene spiller i
eutrofieringsforskningen har hovedtyngden av
virksomheten i 1979 fortsatt ligget på prosjektet
Planktonalger i eutr o f {sammenheng. Det har
særlig vært arbeidet med isolering og karakter-
isering av alger; veksthastighet som funksjon av
naeringssaltkonsentrasjon, temperatur og lys;
bestemmelse av begrensende faktorer for alge-
vekst i naturen; algenes innflytelse på vann-
kvalitet.

En metodikk for identifisering av vekstbe-
grensende næringssalter basert på bruk av
naturlige, fortynnede algepopulasjoner er blitt
tilpasset ferskvann og brukt med hell bl.a. i
Mjøsa. Vekststudier av blågrønnalger i kjemo-
statsystemer er i god gjenge. Et stort analyse-
arbeid av materiale fra Mjøsa er utført. Resul-
tatene er stilt sammen, og samlerapporten fra
feltarbeidene i Furnesfjorden er i sin avslut-
ningsfase.

Studier av Produksjonsforholdene i eutro-
fierte vannsystemer sikter på å fremskaffe
kunnskap om utnyttelse av den kapasitet en
vannforekomst har til å overføre gjødselstoffer
fra industri, landbruk og befolkning til nyttig
biomasse, samtidig med at en rimelig vann-
kvalitet sikres. Sommeren 1979 ble det startet
opp et forprosjekt i Gjersjøen, Biologisk kontroll
av algeoppblomstring. Forsøket tar sikte på å
gi erfaring med bruk av større plastinnhegninger
i forbindelse med studier av samspillet mellom
fisk, store plantespisende planktonarter og plante-
plankton. Et annet forprosjekt er gjennomført
i Haugatjønn (Sør-Trøndelag) med flere mindre
plastinnhegninger. Her ble dyreplankton eller
fisk, tilsatt eller fjernet og dette førte til store
endringer i utviklingen av planteplanktonet.

Det er holdt to større forskermøter for å
sikre kontakt med relevant norsk forskning.
En rekke utenlandske forskere deltok i det
annet møte, om blågrønnalger.

RESIPIENTMODELLER

Komiteen har i flere år støttet et langsiktig
arbeid med modeller til bruk i resipientunder-
søkelser. Det arbeides med matematiske model-
ler (simuleringer) innen fire områder i) hydro-
dynamiske modeller av innsjøer og fjorder
ii) kartlegging og overvåking av forurensninger
(særlig tungmetaller og olje) i fjorder iii) eutro-
fieringsmodell for vurdering av tiltak mot for-
urensninger i innsjøer iv) hydrokjemiske av-
renningsmodeller beregnet på å studere mekan-
ismer i forbindelse med forsuring av vassdrag.
Den førstnevnte modellen bearbeides ved Vass-
drags- og havnelaboratoriet (VHL). De øvrige
modellene utvikles dels ved SI, dels som sam-
arbeidsprosjekter mellom VHL, NIVA og SI.

Både innsjøer og fjorder er lagdelt, og det er
avgjørende for resipientvurderinger at lagenes
tykkelse, temperatur og eventuelt saltholdighet
kan forutsies. Det er utviklet flere mindre
numeriske modeller for innsjøer og fjorder med
dette for øye. Felles for disse er at de er til-
passet virkeligheten og gir god overensstem-
melse med målingene. Resipientene er delt inn
i typer etter størrelse, form, gjennomstrømning
osv. Der "fjordrotasjon" (Coriolis-krefter) og
vind forårsaker tetthetsendringer i horisontal
retning, oppstår problemer som nå søkes løst
ved en kombinasjon av matematiske modeller
og roterende fysiske modeller.

Med fjordmodellen tas det bl.a. sikte på å
kunne anslå art og omfang av forurensninger
ved å studere endringer i organismesamfunnet
og opptak av forurensninger i utvalgte indi-
katororganismer. Simuleringsresultater tyder på
at viktige trekk ved rekolonisering etter øde-
leggelse, f.eks. ved oljeutslipp, kan gjengis med
modellen. Det er lagt stor vekt på å skaffe
representative data for konsentrasjonene av
tungmetaller i sjøvann og samtidige data for
konsentrasjonene i flora og fauna. Arbeidet
har tidligere foregått i Sørfjorden. I 1979 har
SI startet en undersøkelse i Kristiansandsfjorden
i samarbeid med Falconbridge, Kristiansand
museum og Agder distriktshøgskole.
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Eutrofieringsmodellen utvikles i et sam-
arbeid mellom VHL, NIVA og SI. Allerede i
1978 ble det laget en enkel eutrofieringsmodell
av Mjøsa ved SI, med det formål å studere tiltak
for å redusere fosfatbelastningen, og hvordan
regulering av vanntilførselen vil påvirke eutro-
fieringsprosessen. Modellen blir nå forbedret
med støtte fra NVE, bl.a. ved å lage en mer
detaljert beskrivelse av de hydrodynamiske og
biologiske prosessene, spesielt i overflatesjiktet.

I forbindelse med forsurning av vassdrag er
det laget modeller for ionebytte som foregår
når nedbørvann renner gjennom jord og for
akkumulering og utvasking av sulfat i et ned-
børfelt. I begge tilfeller er det rimelig god
overensstemmelse mellom observerte og simu-
lerte verdier.

Erfaringen har vist at modeller er til stor nytte
når en skal danne seg et helhetsbilde ut fra
mange typer data. Modellarbeidet tvinger
en til å kvantifisere mer eller mindre klare
tankemodeller. Dette vil bl.a. belyse hvor det
er mest påkrevet med nye data og hvilke tiltak
som i en gitt resipient vil være mest regnings-
svarende.

PROGRAM FOR MILJØOVERVAKINGSTEK-
NIKK (PFM)

Hovedmålsettingen er å trekke opp de lang-
siktige perspektivene innen feltet miljø- og
ressursovervåkingsteknikk i Norge ved å

— bygge opp et erkjennelsesgr nnlag for lang-
siktig forskning og utvikling innen feltet
gjennom bearbeiding av teoretiske og eksperi-
mentelle forskningsoppgaver

— løse enkelte utviklingsoppgaver av spesiell
betydning

— ta initiativ til utviklingsoppgaver i norsk
industri og forskningsinstitusjoner med sikte
på løsning av nasjonale behov

— bidra med informasjon og konsulenttjenester
overfor faginstitutter og myndigheter i for-
bindelse med planlegging av overvåkings-
systemer og generell måleteknikk.

Av oppgaver som er bearbeidet i 1979 kan
nevnes:

Algesondcn ("Mjøspilken") skiller bl.a. mel-
lom algetypene oscillatoria, selenastrum og
asterionella, og gjennomfører en konsentrasjons-
måling i lopet av mellom 1-10 s avhengig av
algekonsentrasjonen. Følsomheten er ca. 0.03
jug/l chlorophyll-a for selenastrum, og noe
dårligere for de andre artene. Målinger er utført
i Mjøsa, under isen i Steinsfjorden, og i Øyeren.
Kartleggingshastighet er ca. 5 knop i dag. NIVA
har gjennomført laboratorieforsøk med sonden.
Det er kontakt med A/S Mikro-Elektronikk
(AME) om videreutvikling for produksjon.

PFM har også i 1979 for SFT vært engasjert
i utstyrsutrustningen for olje overvåkningsfly et.

Et feltspektrometer for måling av fargesam-
mensetning (absorpsjonspekteret) i vann utvikles
ved AME (ferdig ca. februar 1980).

En vesentlig del av innsatsen i 1979 har vært
konsentrert om en flerfrekvensradar for måling
av havoverflatens bølgemønster i forskjellige
retninger. Med oppløsningsevne ca. 5° i azimuth
måler systemet i dag bølgehøyde og bølge-
hastighet for 15 havbølger samtidig. Det er
gjennomført innledende studier vedr. deteksjon
og identifikasjon av skip på kontrakt med
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Teoretiske
studier viser at man med hensiktsmessig fil-
trering vil kunne oppnå en betydelig detek-

FREKVENS HAVBØLGERADAB

Det er utviklet flerfrekvensradar som kan måle bølgehøy-
den og bølgebastigheten for 15 havbølgelengder samtidig
med en retningsoppløsning på ca 5°.
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sjonsevne, og også en viss identifikasjonsevne for
skip (overvåking av vår 200-mils sone). I de
langsiktige perspektivene inngår et radarsystem
for detaljregistrering av snefordelingen for
krafthydrologiske formål.

Det er gjennomført et detaljert prosjekterings-
arbeid med henblikk på en flerfrekvens laser-
utrustning som vil gjøre det mulig å mengdebe-
stemme en blanding av mange gasser i atmo-
sfæren med liten konsentrasjon (ppb) og også,
med de samme komponentene, studere den
kjemiske sammensetningen til overflater. F Fl
yter økonomisk bistand.

Et provenett med tilhørende sensorer for
nasjonal miljøovervåking er under utvikling.
Samarbeidende institusjoner i fase 1 er NVE,
STK og AME. Prosjektet støttes økonomisk
med midler fra Industri- og Miljødepartementene
og fra samarbeidsinstitusjonene. Fase 1 avsluttes
i 1980.

MILJØGIFTER
Feltet har i 1979 vært delt i to underfelt, Miljø-
kjemi og Toksisitetstester. Innen Miljøkjemi har
Sis prosjekt Organiske forurensninger fortsatt
vært det største prosjekt. Et nytt prosjekt
Nedbrytning av industrikjemikalier er startet opp
i annet halvår ved Institutt for teknisk biokjemi,
NTH.

Innen underfeltet Toksisitetstester er to nye
prosjekter startet opp. Det første Økotoksio-
logiske metoder, vann gjelder koordinering og
stimulering av norsk engasjement i et NORD-
FORSK-prosjekt. Målet er å komme frem til felles
nordiske toksisitetstester for typiske organismer
i vann og såvidt mulig å interkalibrere disse. NIVA
og institutter ved universitetene i Bergen, Oslo og
Trondheim deltar. Det annet prosjekt, Synergis-
tisk toksisitet, alger, er startet opp annet halvår
ved Universitetet i Bergen.

Komiteen har tatt initiativet til nedsettelse av
et Utvalg for miljøgifter, som kom i gang på
slutten av året. Utvalget vil søke å integrere
komiteens prosjekter i et program, og å koordi-
nere dette program med annen forskning innen
feltet, i og utenfor NTNF.

SUR NEDBØR
Forskningsprogrammet Sur nedbørs virkning på
skog og fisk avsluttes i 1980 etter at 1979 var
siste år med ordinære bevilgninger. Feltarbeid
og stasjonsnett for bl.a. luft- og nedbørkjemi,
vannkjemi, og jord- og skogundersøkelser ble
avsluttet i SNSF-prosjektets regi midtsommers,
men er delvis ført videre innen enkelte insti-
tusjoner. Deler av SNSF-prosjektets stasjonsnett
vil inngå i det nasjonale program for miljø-
overvåking som bygges opp fra 1980. Det er
publisert ca. 25 forskningsrapporter i egne
serier, i tillegg til et stort antall artikler i fag-
tidsskrifter. Disse arbeidene styrker antakelsen
om at forandringer i nedbørkjemi, spesielt på
grunn av utslipp av svoveloksyder, er en vesent-
lig årsak til forsuringen av våre vassdrag. Det
er utviklet metoder for å identifisere sjøer under
forsuring, men uten at sjøens pH har falt nok til
å skade fisk og andre organismer. Undersøkelsene
har hittil ikke påvist redusert tilvekst i skog,
men sur nedbør ser ut til å føre til økt utvasking
av næringselementer som kalsium og magnesium
fra de øverste jordlag.

DRIKKEVANN

Komiteen nedsatte høsten 1979 en ad hoc
arbeidsgruppe for å få oversikt over forsknings-
behov og mulige prosjekter innen drikkevanns-
sektoren. Arbeidsgruppen leverte i mars en
innstilling som vil bli lagt til grunn for utvikling
av et forskningsprogram om drikkevann, når
midler kan avsees til dette. Forøvrig har NTNF
støttet norsk deltagelse i Pilot Study of Drinking
Water i regi av NATOs Committee on the
Challenges of Modem Society.

FORSKNINGSOPPGAVER OG FORSKNINGS-
FORMIDLING I SAMBAND MED FYLKES-
PLANLEGGINGEN. TELEMARK FYLKE

Fylkesadministrasjonen i Telemark har i sam-
arbeid med NTNF et prosjekt med målsetting
å utvikle fylkeskommunens bruk av forskning
innen forurensnings- og miljøsektoren for å
muliggjøre mer effektiv bruk av forsknings-
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resultater og; stimulere til mer effektiv bruk av
forsknings- og utredningsmiljøer, både sentralt
og lokalt. En plan for prioriterte forsknings-
oppgaver innen områdene naturressurser, ut-
byggingspolitikk og økonomi i fylket er under
bearbeiding. Det er også lagt frem en plan for
hvorledes drøfting av aktuelle forskningsopp-
gaver kan gjøres rutinemessig i tilknytning til
fylkesplanarbeidet. Videre er det foreslått et
opplegg for å bedre forskningsresultatformid-
lingen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med
fylkets Plan- og utbyggingsavdeling. Prosjektet
vil bli avsluttet i 1980, og det tas sikte på å
bringe resultatene ut også til andre fylkes-
kommuner i landet.

DRIFT AV RENSEANLEGG
Utvalg for drift av renseanlegg har hatt 18
hovedprosjekter og 8 mindre teknisk assistanse
prosjekter under arbeid i 1979. Det meste av
virksomheten har ligget innenfor feltene Rensing
av avløpsvann og Drift og driftskontroll av
renseanlegg. De største aktiviteter har vært på

hovedprosjektene Filtrering av avløpsvann fra
kloakkrenseanlegg, Instrumentering og styring av
kjemiske kloakkrenseanlegg og Bruk av varme-
pumpe ved renseanlegg. Ved sistnevnte prosjekt
skal avløpsvannets varmeinnhold benyttes til
oppvarming av sflve renseanlegget og bebygg-
elsen rundt anlegget. Rentabiliteten av en slik
investering er så stor at to renseanlegg har be-
sluttet å bygge varmepumpe i 1980. For teknisk
assistanse prosjektene har det vært lagt vekt på
å løse de driftsproblemer ved renseanlegg som
skyldes innvirkning av industrielt avløpsvann.

FAST AVFALL

Utvalg for fast avfall (UFA) har i 1979 hatt 30
prosjekter under arbeid, hvorav 12 er under
avslutning og rapportering. Prosjektarbeidene
utføres ved forskningsinstitutter. Resultater fra
avsluttede arbeider og oversikt over prosjekter
under arbeid presenteres i UFAs informasjons-
blad "Fast Avfall".

UFA har gjennom SINTEF og TØI arbeidet
med en mønsterplan for regional renovasjons-
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planlegging. Det er også foretatt kartlegging av
organisatoriske forhold og interkommunale sam-
arbeidslosninger for avfallshåndtering.

Som et eksempel på sammenhengen mellom
materialomsetning og avfallsgenerering har CMI
utført en konsekvensanalyse av alternativ
emballasje for melk. Viktige faktorer i analysen
er økonomi, ressursforbruk og avfallsproblemer.

På gjenvinningssiden har SINTEF gjennom-
ført en kartlegging av omsetningsmønster for
returråvarer. Målet er å finne tiltak som kan
bedre markedet for resirkulerte materialer.

Innen arbeidsfeltet Forurensning/hygiene har
SI vurdert bidraget fra kommunalt avfall til den
totale forurensningsbelastning, i førs*e omgang
for organiske forurensninger. Neste skritt vil
bli å se på tungmetaller. En undersøkelse av
arbeidsmiljø ved behandlingsanlegg for avfall
er rapportert, og kartlegging av renovatørenes
arbeidsforhold avsluttes ved utgangen av året.

Innen behandlingsteknologien er det nært
samarbeid mellom UFA, Miljøverndepartementet
og Statens forurensningstilsyn for å utarbeide
mønster for utforming og drift av anlegg for
kompostering og forbrenning av avfall. Ut-
vikling av metoder for rensing av sigevann fra
avfallsfyllinger er høyt prioritert. Både NIVA,
NTH og NLH deltar.

RENSING AV INDUSTRIELLE AVGASSER
OG AVLØPSVANN

Måleteknikk er fortsatt en sentral oppgave i
SINTEFs program for gassrensing. I arbeidet
med utslippsproblemer ved Al-verk er det vist
at tidligere målte verdier for fluorutslipp er
beheftet med til dels store feil. Dette skyldes
dels analyseproblemer, dels adsorpsjon av fluor
til innvendige flater i prøvetakingsutstyret. En
har videre arbeidet med måleproblemer ved

prøvetaking av SC^/SC^/^SC^-aerosoler i
svevestøv. Utkast til standard målemetode er
utarbeidet.

Innen industriell vannrensing har måleteknikk
og membranteknikker vært prioritert. På måle-
teknikksiden er det bygget et feltlaboratorium
i en biltilhenger. Programmer og utstyr for
magnetbåndregistrering av målinger i felt er
funksjonstestet. Utstyret vil bli benyttet for
feltmålinger tidlig i 1980. På membranteknikker
i vannrensing, spesielt omvendt osmose og ultra-
filtrering, har en arbeidet med data og opplegg
for prosjektering av tekniske anlegg. Industrien
har vist interesse for den etablerte kompetanse.
Innen elektromembranfiltrering er det utført
nye forsøk med bentonittslurries og humus-
holdig vann. Resultatene lover godt for metodens
muligheter innen drikkevannsrensing.

YTRE STØY

Aktiviteten ved Akustisk laboratorium, ELAB/
NTH, har også i 1979 på området ytre støy
vært konsentrert om prosjektene støykilder,
lydforplantning og støy-ulemper.

Hovedinnsatsen på støykilder har gått på
studiet av støy fra tunge kjøretøyer og små
forbrenningsmotorer. Hensikten med disse stu-
dier er å kunne lokalisere enkeltkildene, bestem-
me deres relative bidrag til den totalt utstrålte
støy og å vurdere og utprøve virkningen av
enkle støyreduserende tiltak. Studiet av lyd-
forplantning har omfattet såvel feltforsøk som
litteraturstudier. Resultatene inngår bl.a. i den
nordiske prediksjonsmetode for ekstern industri-
støy som er under utarbeidelse. På området
støy-ulemper er det fra laboratoriets side lansert
nye synspunkter som har vakt interesse i inter-
nasjonale fora, og som vil bli videre bearbeidet
i 1980.
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KOMITE FOR ARBEIDSMILJØFORSKNING

FORMÅL

Komite for arbeidsmiljøforskning skal
primært konsentrere seg om forskning
og utvikling som:

— Klarlegger årsaker til, omfanget og
virkninger av uheldige og plagsom-
me faktorer i arbeidsmiljøet,

— bidrar til okt personsikkerhet,
— bidrar til økt innsikt i sosiotekniske

spørsmål,
— sikter mot å motvirke og redusere

skadevirkninger i arbeidsmiljøet.

Komiteen skal videre arbeide for at re-
sultatene av forskning i inn- og utland
blir utnyttet i det praktiske arbeid
med arbeidsmiljøproblemene.

Komiteen skal nært samarbeide
med Kommunal- og arbeidsdeparte-
mentet samt arbeids- og næringslivets
organisasjoner.

MEDLEMMER

Professor Gudmund Harlem, formann
Professor Gunnar Aksnes
Ekspedisjonssjef Kåre Halden
Formann Tor Halvorsen *
Laborator Bo Holmberg
Professor Aksel Lydersen
Direktør Ove Sandberg
Direktør Kaare N. Selvig
Professor Einar Thorsrud

Fast stedfortreder:
* Avdelingsleder Egil Ahlsen

Sekretær:
Sivilingeniør Kjeld Rimberg

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

NTNFs Komite for arbeidsmiljøforskning har
vært i virksomhet fra 1. januar 1977. Komiteen
kan dermed se tilbake på sin første 3-årsperiode.
I dette tidsperspektiv er det lett synlig at komi-
teens viktigste funksjon har vært å etablere et
nytt forskningsfelt for NTNF, og gjennom valg av
forskningsprosjekter søke å skille ut hvilke av ar-
beidslivets mange miljøproblemer som krever
forskning som underlag for praktisk løsning. Det
vesentlig nye for NTNF i denne sammenheng har
vært et dypere engasjement i forskning omkring
menneskets reaksjoner på kjemikalier og på be-
lastninger i arbeidslivet. Det har vist seg helt nød-
vendig å samarbeide med universitetsinstitutter
for å sikre en nødvendig kunnskapsbase på dette
feltet.

Arbeidsmiljøforskning i NTNF er delt mellom
en rekke komiteer. Arbeidsmiljøkomiteen skal
stimulere forskning som er felles for mange yrker
og bransjer og som det faller unaturlig for de
bransjerettede NTNF-komiteer å ta initiativ til.
Bransjekomiteene skal på sin side stimulere ar-
beidsmiljøforskning direkte knyttet til teknologi
og organisasjon i de enkelte bedrifter. Et inntrykk
av hvordan denne deling faller ut får en ved å vise
til at NTNFs samlede innsats i arbeidsmiljøforsk-
ning i 1979 var på ca. 15 mill. kroner, her inklu-
dert Arbeidsmiljøkomiteens 4.95 mill. kroner.

NTNF-bevilgninger for 1979 (1000 kri

Områder Bevilget

Helsefarlige stoffer
Kjemisk helserisiko
Støv
Støy
Fysiske og psykiske påkjenninger
Mindre prosjekter
Informasjon
Stipend

395
1700
650
800
310
495
350
250

Totalt 4950
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KJEMISK BETINGET HELSERISIKO
Lov om produktkontroll og arbeidsmiljøloven
øker behovet for sakkyndig vurdering av helse-
farlige stoffer. Hovedvekten legges på studier om
kjemiske stoffers skadelige virkninger i form av
kreft og skade på arvestoffet.

En forutsetning for bedre å kunne forstå hvor-
dan kjemiske stoffer virker i organismen er ofte
avanserte kjemiske analyseteknikker. Dette om-
rådet får også stor oppmerksomhet i Arbeids-
miljøkomiteen, og en drar her nytte av etablert
kompetanse ved NTNFs oppdragsinstitutter,
SINTEF og Chr. Michelsens Institutt.

I 1979 er det lagt et grunnlag for forskning til-
knyttet såkalte 'korttidstester'. Dette er teknik-
ker som på relativt kort tid kan gi en pekepinn
om kjemikalier virker i cellekjernen slik at kreft
eller risiko for arveskade kan oppstå. Flere NTNF-
komiteer er interessert i dette arbeidet som vil
bli utført som et samarbeid mellom Statens Ins-
titutt for Folkehelse og Sentralinstitutt for in-
dustriell forskning.

STØYBEKJEMPELSE
Komiteen samarbeider med NTNF-komiteene for
forurensni jsspørsmål, bygg- og anleggsteknikk
og verkstedteknikk om et større støyforsknings-
prosjekt ved SINTEF med Akustisk laboratorium
som hovedaktør. Hensikten er å utnytte det for-
hold at støybekjempelse på en rekke områder
har et faglig felles-grunnlag i akustikken. Prosjek-
tet dekker arbeidslivets og utemiljøets støyprob-
lemer.

PSYKISKE OG FYSISKE BELASTNINGER

Området har relativt høyest prioritet i komiteen. I
1979 er det startet forskning på området 'psykisk
og kjemisk stress', eller med andre ord hvilke fak-
torer i arbeidsmiljøet som eventuelt sammen med
kjemikalier skaper sykdom. Det viser seg ikke
helt lett å skille mellom positive og negative 'stress-
faktorer'da individuelle forhold er utslagsgivende.

SPESIELLE PROSJEKTER

Grunnlag arbeidsmiljøforskning, SI, CMI og
SINTEF har vært gjennomført for at de tekniske

oppdragsinstituttene skulle få anledning til å ten-
ke gjennom og å etablere selvstendig arbeidsmil-
jøforskning innenfor komiteens rammer. Bevilg-
ningen bidro bl.a. til at SINTEF utarbeidet en
perspektivanalyse for arbeidsmiljøforskningen og
senere ansatte en forskningskoordinator på feltet.

Yrkeshygienisk kartlegging som ble utført ved en
større kjemisk industribedrift har kastet lys over
de mange vanskelige problemer som ligger i over-
gangen mellom yrkeshygienisk kunnskap og
forskning på den ene siden og praktiske tiltak på
arbeidsplassen på den andre siden.

Tumor promotorer og carcinogenese utføres ved
biokjemisk institutt, Universitetet i Bergen. Det
undersøkes om et såkalt promotorkjemikalium
som i seg selv ikke er kreftfremkallende kan ut-
løse potensiell kreftutvikling i nærvær av det
egentlige kreftfrembringende kjemikalium.

Standardisering av støvmåleutstyr tar sikte på å
vurdere pumpedrevne støvmålere. En har funnet
betydelig spredning i driftsegenskapene, noe som
nødvendigvis må sette spørsmålstegn om riktig-
heten av de mange praktiske støvmålinger som
gjøres i industrien.

Rørleggeres kjemiske arbeidsmiljø tar opp spørs-
målet om rørleggere utsettes for kjemikalier som
kan gi årsak til for tidlig død eller høyt sykefra-
vær. I tillegg tjener prosjektet den hensikt å bidra
til etablering av epidemiologisk kompetanse ved
SINTEF.

Informasjon om arbeidsmiljøforskning er gitt høy
prioritet. Komiteen føler et spesielt ansvar for at
saklig informasjon blir utarbeidet. Dette gjelder
ikke bare informasjon fra norske forskningsmil-
jøer til ulike brukergrupper her i landet, men også
innsamling og bearbeiding av utenlandske forsk-
ningsresultater bl.a. som grunnlag for vurdering
av norsk forskningsinnsats.

Komiteen har opprettet to stipend innen kje-
misk helserisiko. Behovet for forskerutdanning
er stort innen arbeidsmiljøforskning generelt. Sti-
pendiatene søkes fortrinnsvis plassert i utlandet.
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NIVA NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Direktør
Rolf Marstrander

Instituttsjef
Kje'1 Baalsrud
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FORMAL

Instituttets formål er å utføre forsk-
ning, utviklingsarbeid og undersøkel-
ser. Det skal legges vekt på å klarlegge
forhold som antas viktige for en hen-
siktsmessig utnyttelse av landets vann-
ressurser. Forskningsarbeid bør legges
opp med langsiktige perspektiver og
med vekt på tverrfaglige problemstil-
linger.

Instituttet skal på oppdragsbasis ut-
føre forskningsarbeid, undersøkelser,
utredninger og rådgivende virksomhet
for sentrale og lokale myndigheter, for
næringslivet og andre.

Instituttet skal formidle informa-
sjon til brukere av vannressurser, plan-
leggere, myndigheter og andre, slik at
nye resultater og erfaringer fra inn- og
utland, kan bli nyttiggjort i praksis og
sikre god husholdning med vannressur-
sene.

Instituttet skal bidra til medarbei-
dernes faglige utvikling og dyktig-
gjøre dem for innsats innenfor og
utenfor instituttet.

STYRE

Direktør Rolf Marstrander, formann
Sivilingeniør Ole Anker-Rasch*
Sivilingeniør Arild Schanke Eikum
Dosent Kjell Eimhjellen
Fylkesingeniør Sverre Fosse
Ingeniør Jan Kjell Nygård**
Fylkeslege Odd R. Zakariassen***

Fra 1.1. 1980:
* Dr.med. Erik Dybing
** Sivilingeniør Tor Traaen
*** Direktør Erik M. Johanssen

DAGLIG LEDELSE

Instituttsjef:
Sivilingeniør Kjell Baalsrud
Forskningssjef:
Cand.real. John Erik Samdal
(Stedfortredende instituttsjef)
Administrasjonssjef:
Siviløkonom Halvard Øvrebø

STABSFUNKSJONER

Personalsjef:
Cand.jur. Svein Jareid
Informasjonssjef:
Cand.oecon. Knut Pedersen

ØKONOMI

Utgifter 27,6 mill.kr
NTNF bevilgning 9,7 mill.kr
Oppdragsinntekter . . . . 17,5 mill.kr
Andre inntekter 0,4 mill.kr

PERSONALE

U&H-utdannet personale 58
Ingeniører 34
Annet personale 67
I alt 159

ADRESSE

Postboks 333, Blindern, Oslo 3

TELEFONER:

Biologisk analyseseksjon,
hydrofysiologisk seksjon,
industriseksjon, kjemisk
analyseseksjon, vassdrags-
seksjon, spesialseksjon,
instrument- og
utstyrssentral: (02) 46 69 60
(Gaustadalleen 25, Oslo 3).

Administrasjon, arkiv,
bibliotek, dataseksjon,
fjordseksjon, regnskaps-
kontor, spesialseksjon,
VA-teknisk seksjon,
informasjonstjeneste: (02) 23 52 80
(Brekkevn. 2 2 - 2 4 , Oslo 8).

Telegramadr.: NIVA, Oslo

NIVA utgir egen årsberetning som han
fås ved henvendelse til instituttet.



Dinobryon cylindricum er en karakteristisk flageüat i I NTNF-prosjektet "Planktonalger i eutrofisammen-
innsjøenes plankton. Cellulose-hylsene i kolonien er heng" studeres bl.a. nærings/aktorenes betydning for
omlag 10 mikrometer i tverrsnitt. algevekst i norske vannforekomster.

NIVAs og NTNFs mangeårige samarbeid med å
sikre instituttet tilfredsstillende arbeidslokaler ble
omsider avsluttet da Stortinget 17. desember
1979 ga sitt samtykke til at NTNF får kjøpe
Tandbergs høyblokk på Brekke i Maridalen i
Oslo.

Denne avgjørelse falt sist i et ti-år som har
vært en interessant og utfordrende tid. I 1970-
årene har mange miljøvernoppgaver passert fra et
forsknings- og planleggingsstadium til et gjen-
nomføringsstadium. I dette ti-året har miljøvern-
og vannressursarbeidet gjennom etableringen
av MD og SFT tatt fast form, og det er utviklet
betydelig vannforsknings-kompetanse utenom
NIVA.

Innen instituttets virksomhet i neste ti-år vil
det derfor bli klare forskyvninger i mange
arbeidsfelter og nye grenselinjer i samarbeid med
andre.

I løpet av 1979 ble hovedstrukturen i de
ansattes organisasjonsforhold fastlagt. Det vil ta
tid å se hva dette vil bety for det daglige arbeid,
men det er all grunn til å tro at det engasjement

som organisasjonsarbeidet har skapt hos nye
grupper på instituttet vil bidra til aktivt medar-
beiderskap.

Til tross for den uro som usikkerheten omkring
NIVAs lokalisering skapte, har instituttet i 1979
hatt en betydelig produksjon og gjennom-
ført mange prosjekter, hvorav to får omtale her.
Det vises ellers til en fyldigere omtale av institut-
tets virksomhet i NIVAs egen årbok.

FORSURING AV VANN I NORGE: HVA VET
VI OG HVA BØR VI VITE?

Forskningsprosjektet "Sur nedbørs virkning på
skog og fisk" (SNSF-prosjektet) ble startet i
1972 og avsluttes i 1980. Forskningen har
vært organisert og gjennomført tverrfaglig og
interinstitusjonelt.

Blant de 12 deltagende institusjoner har
NIVA sammen med bl.a. NILU og NISK hatt en
sentral plass gjennom sin forskningsinnsats innen
vannbiologi og vannkjemi. Synlige resultater av
NIVAs innsats er pr. 1.1.1980 ialt 23 pubfikasjo-
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ner i internasjonale tidsskrifter og 42 rapporter i
SNSF-prosjektets publikasjonsserier, omtrent
likt fordelt mellom biologiske og kjemiske
problemstillinger. SNSF-prosjektets forsknings-
aktivitcter ble avsluttet ved utgangen av 1979,
og vår deltagelse i den store internasjonale
konferansen "The ecological impact of acid
precipitation" i Sandefjord 11.-14. mars 1980
markerte NIVAs avsluttende innsats i SNSF-
sammenheng.

Vi skal i det følgende trekke frem noen
kjemiske aspekter ved forsuring av vann og
antyde videre forskningsoppgaver i 1980-årene.

Hva vet vi idag?

Da SNSF-prosjektet startet i 1972, var det
alminnelig kjent at et stort antall innsjøer på
Sørlandet var blitt fisketomme på grunn av
økende surhet. Denne forståelse skyldes ikke
minst innsatsen av avdøde vitenskapelig konsu-
lent Einar Snekvik i Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk (DVF).

Gjennom de årlige regionale vann- og snøunder-
søkelser i årene 1974—1978 har vi fått god
oversikt over utbredelsen av forsurede og forsu-
ringstruede områder i Norge. I tillegg til Sørlandet
er det funnet områder med forsuringsproblemer
både på Vestlandet og på Østlandet. Snøunder-
søkelsene viste at også deler av Nord-Norge
mottar sur nedbør. Senere viste en nedbørkjemisk
stasjon på Finnmarksvidda at veid årlig middel-
pH i nedbøren er ca 4.7, som er like surt som
nedbøren i Valdres og Øvre Setesdal.

De fleste elver og vatn i Norge, og spesielt de i
de sørligste landsdelene, har bløtt vann, dvs. at
vannet har lavt kalkinnhold og liten bufferevne
og er derfor lite motstandsdyktig mot tilførsel av
syre. Dette skyldes at berggrunnen her i landet
domineres av kalkfattige krystallinske bergarter
som granitt, gneiss og kvartsitt, som alle for-
vitrer meget langsomt og gir bløtt, ionefattig
avrenningsvann. På bakgrunn av det datamateriale
vi har samlet inn, kan vi si at allerede når nedbø-
rens årlige midlere pH blir 4.7, vil vannet i de
aller bløteste innsjøer begynne å bli så surt at
fisk vil få problemer.

Fig. 1. På kartet over Vest-Europa er områder med
granittiske bergarter mørkfarget. Isolinjene viser veiet
midlere surhet (angitt i pH) for nedbør i 1974. Områder
med påviste forsuringsproblemer er navngitt. Både i
Sør-Norge og Sør-Sverige fins i tillegg en del mindre
områder med forsuringsproblemer.

Ut fra erkjennelsen av sammenhengen mellom
geologiske forhold, nedbørens surhet og forsuring
av overflatevann kunne vi peke ut andre områder
i Europa hvor det kan ventes tilsvarende proble-
mer (fig. 1). Nærmere litteraturstudier viste at
det faktisk var registrert forsuringsproblemer i
noen av disse områdene, bl.a. i Øst-Tyskland
(DDR) og i det sørvestlige Skottland. I samarbeid
med Freshwater Fisheries Laboratory i Pitlochry
i Skottland gjennomførte derfor instituttet i
SNSF-prosjektets regi en undersøkelse av 70
skotske innsjøer i april 1979. Foreløpige resulta-
ter fra denne undersøkelse tyder som antatt på
at man står overfor en situasjon lik den vi har i
Norge: Det er bløtt vann på granittisk berggrunn,
sur nedbør (pH 4.2-4.4) og sure vatn (pH ned til
4.3), hvorav mange er blitt fisketomme i den
senere tid.

I de siste årene er søkelyset også blitt rettet
mot Nord-Amerika, der både forskere og politi-
kere er opptatt av forsuringsproblemet og dets
økologiske konsekvenser. Nesten hele Nord-
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Fig. 2. Utbredelsen av granittiske bergarter og isolinjer for
veiet midlere pH i nedbøren i 1975—1976 i østlige
Nord-Amerika. I tillegg til de store områdene med
forsuringsproblemer i sør-ostlige Ontario (ved Sudbury)
og i Adirondack Mountains er det også rapportert
forsuringsproblemer i innsjøer og bekker i New Jersey,
New Hampshire (Hubbard Brook), Maine og Florida
i USA og på Nova Scotia i Canada.

Amerika øst for Mississippi mottar sur nedbør
(fig. 2) og sure, fisketomme innsjøer er registrert
flere steder, bl.a. i det sørøstlige Ontario i
Canada og i Adirondackfjellene. Både kanadiske
og amerikanske myndigheter har øremerket be-
tydelige beløp til sur-nedbørforskning for de
neste år, og den amerikanske økonomiske
innsatsen i 1980 alene kan bli nesten like stor
som hele SNSF-prosjektets totale innsats. Det er
også interessant å se at det amerikanske prosjek-
tet skal legges opp etter samme mønster som
vårt eget SNSF-prosjekt.

Hva bør vi vite?

Selv om sammenhengen mellom sur nedbør og
forsuring av overflatevann er generelt akseptert,
gjenstår det å utdype mange viktige vannkje-
miske problemstillinger. To spørsmål peker seg
spesielt ut:
1. Hvilke områder er i dag truet av forsuring, og

hvilke vil bli truet ved en videre øking i sur-
nedbørbelastning?

2. Er forsuringsp ro sessen reversibel, dvs. hvis
surheten i nedbøren avtar, kan vi da vente en
avtagende surhet i vatnene slik at fisk igjen
kan trives? Hvis svaret er ja, hvor lang tid vil
vassdragene bruke til å komme seg på?
I SNSF-prosjektets tid har NIVA bygd opp et

arkiv for vannkjemi. Det omfatter i dag data fra
ca. 1400 norske innsjøer som ligger i ulike geo-
logiske områder og mottar nedbør med forskjellig
surhetsgrad. Innsjøene kan grupperes etter
surhet i de som fortsatt har bikarbonatbuffer
(og følgelig pH over 5.3), de som ikke lenger har
bikarbonatbuffer (pH mindre enn 4.7) og de
som ligger på "vippepunktet" (pH 5.3—4.7).

På dette datagrunnlag har vi utarbeidet en
empirisk modell som ut fra den opprinnelige
nøytraliseringsevne (målbar gjennom geologisk
betingede vannkjemiske parametre) i vannet og
en gitt årlig middel-pH i nedbøren kan forutsi
vannets pH. Modellen kan brukes til å vurdere
hvilke konsekvenser en endring i nedbørbelast-
ningen kan ha for en aktuell innsjo, og eventuelt
hvor meget sur nedbør innsjøen kan tåle før
den kommer på "vippepunktet" eller blir sur.
Som eksempel kan vi se på de to store innsjøene
Fyresvatn og Nisservatn i Telemark. Begge har
fortsatt en akseptabel pH (ca 5.5) og bra med
fisk, mens de fleste småvatnene på heiene i
området er sure og har blitt fisketomme i de
siste 10-30 år.

Disse to store innsjøene har under dagens
nedbørforhold brukt opp det meste av sin
bufferevne og ligger på "vippepunktet". Ved
liten øking i nedbørens surhet vil disse innsjøene
raskt gå over til å bli sure vatn. Gjennom det
påbegynte nasjonale overvåkingsprogram for sur
nedbør og dens virkninger, i stor utstrekning lagt
opp på grunnlag av resultater fra SNSF-prosjek-
tet, vil vi kunne følge med utviklingen i disse
"kritiske" innsjøene.

Den omtalte empiriske modell er allerede blitt
brukt av våre amerikanske kolleger for å vurdere
hvilke områder i USA som er truet av forsuring.

Spørsmålet om forsuringsprosessens reversibili-
tet vil bli helt sentral i enhver diskusjon om
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begrensning av svovel- og nitrogenutslipp i
Europa. Det er vel lite sannsynlig at noen
politiske myndigheter vil gå inn for en reduksjon
av utslippene, hvis vi ikke vet om det vil ha en
signifikant effekt. Fra et naturvitenskapelig
synspunkt er spørsmålet også sentralt, fordi
svaret vil fortelle oss mye om treghet og like-
vektsiilstander i naturlige økosystemer.

Noen enkle vanningsforsøk med sur og nøy-
tral nedbør som ble utført i SNSF-prosjektets
regi i meget små nedbørfelter (100-1000 m2) i
Telemark og Sør-Trøndelag, ga resultater som
kan tyde på en viss reversibilitet. Langtidseksperi-
menter av denne typen i større skala vil være
nødvendige for å belyse disse spørsmål ytterli-
gere. Et slikt forskningsprosjekt er tatt opp som
et fremtidig samarbeidsprosjekt mellom NIVA
og SI.

Vi vil utvikle videre våre forsurings- og prog-
nosemodeller og ved hjelp av disse kartlegge
forsuringsfølsomhet i enkelte utvalgte områder
i Norge. Spesielt tenker vi i første omgang på
Oslomarka og Finnmarksvidda, områder som
etter en foreløpig vurdering kan komme i
faresonen ved en økt surhet i nedbøren. Det er
også mulig å utarbeide oversikter over forsurings-
situasjonen i kommuner og fylker, hvilke innsjøer
som i dag er sure, hvilke som er i faresonen ved
en økt belastning, og hvilke som er tilstrekkelig
bufret slik at de kan motstå en økt belastning
med sur nedbør. For noen kommuner og fylker
finnes det i dag et tilstrekkelig datagrunnlag til å
utarbeide slike oversikter, for andre vil det
være nødvendig med supplerende innsamling av
data.

Vi er nå i ferd med å utvikle metoder for å
"spå" hvor stor belastning aktuelle områder kan

tåle før de blir sure og fisk vil få problemer.
Slike ' urderinger kan og bør gjøres i forbindelse
med eventuell planlegging av olje- og kullfyrte
kraftverk og andre nye kilder for syredannende
svovel- og nitrogenutslipp i inn- og utland.

FORURENSNINGEN AV FRIERFJORDEN

De indre deler av Grenlandsfjord-området, nedre
Skienselva, Gunnekleivfjorden og Frierfjorden er

blant de hardest forurensningsbelastede i landet.
Hoveddelen av forurensningene stammer fra
industribedrifter, men også kommunalt kloakk-
vann og avrenning spiller en betydelig rolle. De
siste tre-fire årene har det for visse forurensnings-
typer vært en forandring mot det bedre.

Forurensningsvirkningene er i hovedsaken:

— Skittent og uhygienisk vann med lite siktedyp
— Grønskevekst og planteplankton-oppblomst-

ringer
— Råttent dypvann, hvor bare spesielle mikro-

organismer kan overleve
— Nedsatte livsmuligheter for normale orga-

nismesamfunn, også i de grunnere områdene
— Fisk med dårlig smak og høyt innhold av

miljøgifter.

I Frierfjorden er siktedypet lite og varierer lite
med årstidene, noe som skyldes den store og
jevne tilførsel av partikulært materiale fra
Skienselva og fra utslipp direkte til fjorden.

Sommerstid er det observert oppblomstringer
av planteplankton i vannmassene. Dette skyldes
store utslipp av fosfor- og nitrogenforbindelser,
som planteplanktonet bruker som næring. Det er
altså tale om overgjødsling. Også planteplankton-
produksjonen utenfor Brevik stimuleres av
disse utslippene.

Planteplanktonet synker etter hvert ned mot
bunnen, der det brytes ned ved forbruk av
oksygen. Sammen med nedbrytning av annet
organisk materiale, som i store mengder tilføres
fjorden ved utslipp og avrenning, fører dette til
at dypvannets oksygen hurtig brukes opp, og at
det derved blir en råtten tilstand. Periodene med
råttent dypvann varer inntil nytt vann kommer
inn utenfra og erstatter det gamle. Det gamle
dypvannet løftes da opp og kan ødelegge orga-
nismesamfunnene på grunnere områder.

Lange perioder med råttent dypvann er vanlig
i Frierfjorden og skyldes en kombinasjon av de
store forurensningstilførsler og dårlig vann-
utskiftning pga. den grunne terskel ved Brevik.
Undersøkelser av sedimentkjerner har vist at
vedvarende tilstander med råttent dypvann først
begynte å gjøre seg gjeldende for 100 år siden.
Det er derfor den nyere tids bosetting og utbyg-
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ging av industri i området som har fått fjorden
inn i denne uheldige tilstand.

Det råtne dypvann i Frierfjorden utelukker
oppvekst av normale organismesamfunn dypere
enn 30—40 m. Produksjonen av bunndyr i Frier-
fjorden er derfor betydelig redusert i forhold til
hva den har vært.

Ved siden av overgjødsling, organisk belast-
ning og oksygenmangel, utgjør miljøgiftene et
alvorlig forurensningsprobiem i Frierfjordområ-
det. De lokale tilførsler har vært store, men er
betydelig redusert i løpet av de siste årene.

Fra 1968 har veterinærmyndighetene foretatt
årlige undersøkelser av kvikksølvinnholdet i
torsk fra Frierfjorden og Eidangerfjorden. Det
ble funnet konsentrasjoner av kvikksølv som lå
over de vanlig brukte grenseverdier for konsum-
fisk. Siden 1970 har det jevnt over vært ned-
gang i kvikksølvinnholdet, unntatt en markert
øking i 1975—1976, da det også var øking i
vannmassenes innhold av kvikksølv.

I fisk fra Grenlandsfjordene er det også funnet
høyt innhold av klorerte hydrokarboner, som er
en type miljøgifter med utpreget evne til å
akkumuleres i organismer. Spesielt høyt innhold
ble funnet i 1974-1976. I de siste tre år har det
sunket pga. utslippsreduksjoner.

Treforedlingsindustrien er av spesielt stor
betydning for belastningen med organisk stoff.
Utslippet til Skienselva og Frierfjorden i siste
halvår 1978 tilsvarte mengden organisk stoff i
kloakk fra 480 000 personer. Vannets utseende
er tydelig preget av dette. Tilførslene bidrar til
høyt oksygenforbruk og grumset vann.

For overgjødslingen av fjordene med plante-
næringsstoffene nitrogen og fosfor, må kunstgjød-
selfabrikken på Herøya ta på seg det meste av
ansvaret. I 1978 tilsvarte utslippene av nitrogen
derfra til Frierfjorden innholdet i kloakk fra
over 1,5 million mennesker, og utgjorde omkring
90% av den totale tilførsel av nitrogen til Frier-
fjorden, inkludert det som ble tilført med
Skienselva. Dette er mye mer enn det som algene
i Frierfjorden er i stand til å bruke opp, og
nitrogenet kan derfor spores helt ut i Langesunds-
bukta, og muligens lenger. Kunstgjødselfabrikken
har også betydelige fosforutslipp, selv om

utslippsreduksjoner i 1977 brakte mengdene ned
til en liten del av hva de var før. I 1978 tilsvarte
fosforutslippene fra industrien til Frierfjorden
det som finnes i kloakk fra 40 000 personer, og
utgjorde omkring en tredjedel av de totale til-
førsler til fjorden, inkludert det som ble tilført
med Skienselva. For de totale tilførsler av fosfor
til Skienselva og Frierfjorden utgjør likevel
befolkningen en hovedkilde. Det vil derfor bety
mye at kloakkutslippene renses.

Den betydelige kvikksølvforurcnsning i områ-
det må hovedsakelig skyldes tidligere utslipp fra
treforedlingsindustri og fra Norsk Hydros
kloralkalifabrikk på Herøya. Sedimentundersøk-
elser viste at konsentrasjonene av kvikksølv var
høyest i Gunnekleivfjorden (90-350 ppm tørr-
vekt), men også i de sentrale deler av Frierfjor-
den ble det målt 10—12 ppm kvikksølv i sedi-
mentene. Aldersdatering av en sedimentkjerne
viste at den største kvikksølvbelastning inntraff
etter 1950, og at den kulminerte ca. 1970. Dette
er i overensstemmelse med utslippsforholdene,
ettersom treforedlingsindustrien og kloralkalifa-
brikken begynte å slippe ut kvikksølv fra begynn-
elsen av 1950-årene og utslippsreduksjoner
ble iverksatt fra 1970. Det at der fremdeles er et
kvikksølvproblem i området beror altså for det
meste på tidligere utslipp.

De petrokjemiske anleggene i Bamble er en ny
potensiell forurensningskilde i området. Disse
anleggene håndterer miljøskadelige stoffer i store
mengder. Fabrikkene er pålagt å gjennomføre
svært strenge tiltak for å hindre vannforurens-
ning, og hvis alt fungerer etter forutsetningene,
er det liten grunn til å vente større miljøgiftfor-
urensning som følge av de rutinemessige utslipp
fra anleggene.

Ved å redusere belastningen med organisk
materiale, kan periodene med oksygenholdig
dypvann bli lengre. Perioder med råttent dyp-
vann kan likevel aldri forhindres.

Miljøgiftprobiemet kan avta i tiden fremover.
Det avhenger ikke bare av utslippsreduksjoner.
Tidligere utslipp har ført til en opplagring, særlig
i sedimentene. Diffus belastning kan derfor
vedvare i lang tid ennå.
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VIRKSOMHETEN I 1979

I forhold til tidligere år er luftforurensning fra
biltrafikken blitt viet større oppmerksomhet,
og omfattende undersøkelser er etter hvert utført
bl.a. i Oslo, Bergen, Trondheim, Sarpsborg og
Lillehammer. Utredninger i.forbindelse med plan-
lagte utslipp av luftforurensninger fra varmekraft-
verk, forbrenningsanlegg, transport og industri i
inn- og utland representerer fremdeles en stor del
av NILUs virksomhet. Blant annet er luftforurens-
ningssituasjonen ved en eventuell utbygging av
kullfyrte varmekraftverk ved Oslofjorden og i
Øst-Finnmark utredet. I samarbeid med Institutt
for geofysikk ved Universitetet i Oslo er det ar-
beidet med modeller for beregning av fotokje-
miske oksydanter i Grenland.

I forbindelse med oljebasert industri er spørs-
mål om spredning i atmosfæren av eksplosive og
giftige gasser blitt stadig viktigere. Dette gjelder
utilsiktede utslipp fra faste anlegg og under trans-
port på land og til sjøs. Det er i 1979 utviklet en
bedre metode til beregning av spredningsforløpet
for "tunge gasser". Metoden er testet ved hjelp
av utenlandske data.

Overvåkningen av luftkvaliteten i byer, tett-
steder og bakgrunnsområder ble videreført i
1979. Det er i løpet av året i samarbeid med Sta-
tens forurensningstilsyn (SFT) utarbeidet en plan
for et omfattende overvåkningssystem som dek-
ker luftforurensninger på alle skalaer. Dette sys-
temet skal baseres på utslippsoversikter, målepro-
grammer og spredningsmodeller. Modellene re-
presenterer bindeleddet mellom utslippene,
spredningen og luftkvaliteten. De kan nyttes til
tolkning av målte konsentrasjoner samt til å un-
dersøke virkningen av planlagte eller tenkte ut-
slipp av forurensende stoffer (konsekvensana-
lyser).

Overvåkning av luftforurensninger i bakgrunns-
områder etterfølger NILUs bidrag til undersøkel-
sene av sur nedbørs virkning på skog og fisk
(SNSF-prosjektet) som nå avsluttes. Stasjonene i
bakgrunnsområdene representerer også det nor-
ske bidraget til det europeiske program for over-
våkning av langtransport av luftforurensninger
(EMEP). Dette inngår nå som en del av den kon-

vensjonen om begrensning av langtransporterte
luftforurensninger som ble undertegnet av de
europeiske land i november 1979, EMEP har hit-
til hovedsakelig beskjeftiget seg med svoveldiok-
syd og nedbørens forsuring, men vil med tiden
bli utvidet til å omfatte flere komponenter. NILU
er fortsatt ansvarlig for den internasjonale ko-
ordinering av den kjemiske delen av EMEP.

Undersøkelser viser at luftforurensningenes
skadevirkninger ved korrosjon er betydelige også
i Norge. Arbeidet med spesifikasjoner av korro-
sjonsklimaet i Norge som grunnlag for valg av
materialer og beskyttelsesmetoder er kommet i
gang. 1 Grenland-området ble det i 1979 satt i
gang en større undersøkelse for om mulig å kunne
si noe om sammenhengen mellom luftforurens-
ningene og helsetilstanden i befolkningen. Under-
søkelsen omfatter 7000 mennesker i området, og
det innsamlede materialet vil bli bearbeidet neste
år.

Pollenvarslingen ble ytterligere utvidet i 1979
og ble regelmessig sendt ut over NTB. De fleste
dagsaviser på østlandet kunngjør nå pollenvars-
let på fast plass.

Sporstoffteknikken (SF6), som ble utvik-
let ved NILU forrige år, er tatt i bruk til å under-
søke spredning av luftforurensninger rundt for-
skjellige industrianlegg og i veitunneler. Det ble i
1979 utviklet og produsert en ny type prøve-
takere.

Luftforurensninger ved veitunneler

Det samlede forurensningsutslippet fra hver bil
øker betydelig når kjørehastigheten reduseres til
under ca 20 km/h. Særlig øker utslippet av kar-
bonmonoksyd. 1 sterkt trafikerte bygater er der-
for luftkvaliteten dårlig, delvis på grunn av de
økte utslippene, men også på grunn av liten ut-
lufting. I flere byer foreligger planer om å føre
trafikken i tunneler forbi sentrumsområdene.
Grunnlinjen i Oslo er ett av disse prosjektene.
Trafikken vil her føres i tunnel under Oslo sent-
rum fra området ved Børsen til området ved
Vestbanestasjonen.

Forurenset ventilasjonsluft fra tunnelen slip-
pes ut på få steder, og kan derfor forårsake for-
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urensningsproblemer i de nærmeste områdene
omkring disse stedene.

Utslippet av forurensninger fra biltrafikken er
beregnet på grunnlag av metoder foreslått av en
arbeids gruppe i Vegdirektoratet. På bakgrunn av
data for utslippet, samt målinger av vind og
spredningsforhold har en brukt modeller til å
beregne forurensningsbelastningen i området.

Figurene viser midlere CO-konsentrasjon i peri-
oder med maksimal trafikkbelastning når en tar
hensyn til variable meteorologiske forhold.

n

Midlere Co-konsentrasjon ved maksimal trafikkbelastning.

a) 50% av ventilasjonsluften slippes ut gjennom et 20 m
høyt sjakthus ved Vestre stall. Resten slippes ut gjen-
nom tunnelmunningene.

b) Ventilasjonsluften slippes ut gjennom to 20 m høye
sjakthus plassert ved tunnelmunningene.

Enhet: mg CO/m3.

Forurensede luftmasser i arktis
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Målestasjoner for luftforurensninger og nedbør i Arktis.

• Luftforurensninger
• Nedbør
* Planlagte stasjoner

Områdets utstrekning og store avstand fra større
kildeområder gjør Arktis til et interessant studie-
område for spredning og reaksjoner i atmosfæren.
Flere land, blant andre USA, Canada, England,
Danmark, Sverige og Finland driver forskning som
har tilknytning til luftforurensninger i Arktis. Et
antall av ca. 15 målestasjoner er i kontinuerlig el-
ler periodemessig drift for måling av komponen-
ter i luft og nedbør. NILU driver stasjoner i Ny
Ålesund, på Bjørnøya og på Jergul i Finnmark.

Observasjoner og målinger av partikkeldis og
kjemiske komponenter i luft, nedbør og snødek-
ket over Arktis, har vist at området mottar for-
urensede luftmasser fra sørligere områder. Særlig
skjer dette i perioden februar—mai. Konsentra-
sjonen av enkelte forurensningskomponenter som
for eksempel partikulært sulfat, kan i perioder
nærme seg middelkonsentrasjonen i bakgrunns-
områder i Norge. Prøvene viser at transporten
har episodisk karakter. Forurensningskonsentra-
sjonene kan under episoder bli 5—10 ganger høy-
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ere enn nivået som måles når transport fra sør
ikke er fremtredende. Transporten skjer på stor
skala, og episodene varer fra noen dager opptil
et par uker.

Sulfat og bly konsentrasjoner i luft fra stasjoner i Arktis
for perioden 20.2-30.4.i978

Figuren gir en illustrasjon av variasjonene i for-
urensningene i Arktis, målt i bakkenivå. Beregn-
inger av banene for luftmassene som passerte over
Jergul, Bjørnøya og Ny Ålesund i slutten av mars
1978, viser at disse hadde vært over England og
Nord-Europa noen dager før.

Analyser av øvrige data tyder på at mer østlige
transportveier, østover fra Mellom-Europa og
nordover via Sibir er den vanligste transportvei.
Sammen med sirkulasjonsmodeller for det ark-
tiske området vil målingene fra Spitsbergen og
på Bjørnøya kunne gi en bedre forståelse av
spredning, transport og avsetning av luftfor-
urensningskomponenter på den nordlige halv-
kule.

Organiske luftforurensninger

Interessen for kartlegging av organiske forurens-
ninger i luft er økende på grunn av forbindelse-
nes mulige uheldige helsevirkning. Hittil har
undersøkelsene av organiske luftforurensninger
vært konsentrert hovedsakelig om polysykliske
aromatiske hydrokarboner (PAH).

Avhengig av damptrykket kan de enkelte for-
bindelsene samles opp på filter, eller på et stoff
som absorberer gassformige organiske forbindel-
ser. NILU har brukt glassfiberfilter til å samle
opp aerosolpartikler og PAH-forbindelser som er
adsorbert til partiklene. Luften trekkes deretter

gjennom propper av polyurentanskum, som ab-
sorberer de flyktigere forbindelsene. Figuren vi-
ser en sammenstilling av resultatene for noen v
de viktigste PAH-komponentene.

Den relative fordelingen av de enkelte PAH-
komponentene på filter og propper følger stort
sett molekylvekten, slik at benspyrener og tyngre
forbindelser vesentlig finnes på filtret. Tempera-
turen har også betydning for denne fordelingen.

Denne metodikken har vist seg å være lovende
for undersøkelser av PAH i luft, og utviklings-
arbeidet vil fortsette slik at den kan benyttes i
NILUs framtidige oppgaver innen kartlegging av
organiske luftforurensninger.
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Fordeling av PAH på filter K , propp 1 | | , og
propp 2 . 24 prøver, 14/9-14/12.78.
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NORSK INSTITUTT FOR BY- OG REGIONFORSKNING

Underdirektør
Torstein Slungård

Sivilingeniør
Egil Tombre

FORMÅL

Drive og fremme by- og regionforsk-
ning i landet på en slik måte at plan-
legging innenfor dette felt av sam-
funnslivet kan bygge på et bedre
vitenskapelig grunnlag.

På oppdragsbasis utføre forsknings-
arbeid, undersøkelser, utredninger og
rådgivende virksomhet for sentrale og
lokale myndigheter, for næringslivet
og andre.

Bidra til å utvikle nordisk og inter-
nasjonalt samarbeid, bistå i under-
visning på feltet, drive informasjons-
virksomhet og på annen måte arbei-
de for at norske og utenlandske re-
sultater av by- og regionforskning
utnyttes i praksis i vårt samfunns-
liv.

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

STYRE

Underdirektør Torstein Slungård,
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Siviløkonom Morten Fjeldstad*
Adm.direktør Lars Gaukstad
Ekspedisjonssjef Øyvind Gustavsen
Utbyggingssjef Arnt Hagen
Avdelingsdirektør Kjell Stahl Johannessen
Sivilingeniør Arvid Strand
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* Sosialøkonom Jon Olav Viste

DAGLIG LEDELSE
Instituttsjef:
Sivilingeniør Egil Tombre
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Sivilingeniør Njål Arge
Sosiolog Robert Salomon
Fra 1.4.1979:
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PERSONELL
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ADRESSE
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7034 Trondheim - NTH
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Trekk ved instituttets virksomhet
1979 har vært et godt arbeidsår. Den generelle
bevilgning fra NTNF økte noe fra 1978 og
samtidig har oppdragsinngangen på slutten av
året vært større enn forventet. En spredning
av aktiviteten på flere oppdragsgivere enn
tidligere kompenserer for stagnasjon hos våre
viktigste oppdragsgivere Miljøverndepartementet
og Kommunaldepartementet. Interessante for-
nyede eller nye kontakter er: Samferdsels-
departementet/Vegdirektoratet (trafikksanering
og trafikksikkerhet), Kirke- og undervisningsde-
partementet (planlegging for barn og medvirk-
ning) og Olje- og energidepartementet (regionale
energiprognoser, konsekvensanalyser).

I inneværende år er det blitt gjort visse for-
beredelser med sikte på at NIBR skal bli sekre-
tariat for et kontaktutvalg som planlegges
etablert i samarbeid mellom Norske Kommuners
Sentralforbund og NTNF. Kontaktutvalget skal i
første omgang skaffe oversikt over, og formidle
resultater fra forskningen innen NTNF-systemet
som er av interesse for kommunene. I neste
omgang tar en sikte på å kartlegge kommunale
og fylkeskommunale forskningsbehov, og å med-
dele disse til ulike NTNF-komiteer. I løpet av
året er NIBR utpekt til å være vertsinstitusjon
fra 1.1.1980 for det nordiske sekretariat for
regional forskning (NordREFO). I 1979 er det
også blitt lagt ned stor innsats i utredningen om
det fremtidige lokaliseringsmonster for NIBR.
Tidlig i 1980 vil ventelig NIBRs styre ta stilling
til om instituttets hovedsete skal flyttes ut av
Oslo, om det skal opprettes flere filialer enn den
vi allerede har i Trondheim eller om status quo
skal opprettholdes.

I 1979 er det blitt utarbeidet en perspektiv-
analyse for aktivitetsområdet by- og region-
forskning frem til år 2000. Viktige nye temaer
som er tatt opp i 1980 er: Konsekvenser for
sysselsetting og bosetting av endringer i res-
sursgrunnlaget eller i ressurspolitikken, in-
stitusjonelle og administrative betingelser for
den fysisk/økonomiske planleggingen på fylkes-
nivået, arbeidsmarkedsforhold med særlig vekt
på regionale arbeidsmarkeder og kvinners
situasjon på arbeidsmarkedet. Aktiviteten ved

vår avdeling i Trondheim er blitt betydelig
styrket i løpet av året og søkt konsentrert om
aktiviteter knyttet til arealbruk i sentrale byom-
råder. Det er inngått en samarbeidsavtale med
Institutt for by- og regionplanlegging ved NTH,
som bl.a. innebærer at dosent R.H. Jensen blir
forskningskoordinator for høgskoleinstituttets
og NIBRs samlede FoU-virksomhet. I løpet av
høsten flytter NIBRs 5 ansatte sammen med
høgskoleinstituttets ansatte inn i nye og hensikts-
messige lokaler på NTH.

Fra prosjektvirksomheten i året

I 1979 var det samlede aktivitetsnivå (årsverk)
noe høyere enn foregående år. Instituttets egen-
inntjening i form av oppdragsinntekter har øket
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i løpende kroner og også relativt sammenlignet
med tidligere år.

Det har vært arbeidet innen 9 programmer,
aktiviteten innenfor hvert program har variert
fra om lag 2 årsverk til bortimot 6. Egenfinansi-
erte og oppdragsfinansierte prosjekter er gjen-
nomført innen disse programmene:

Naturressursforvaltn ing
Arbeidsmarked og regional politikk
Kommunal planlegging*
Tjenesteyting og samarbeid i lokalmiljøet
Nasjonal styring og lokal forvaltning*
Boligmarkedet
Planlegging for barn og ungdom*
Medvirkning og samråd*
Arealbruk og tettstedsutvikling.

I det etterfølgende skal vi kort beskrive virk-
somheten innen programmene merket med*.

Kommunal planlegging

NIBR har på oppdrag for Miljøverndeparte-
mentet arbeidet med å utvikle et smidigere opp-
legg for den kommunale oversiktsplanleggingen
(generalplan). Opplegget tar utgangspunkt i det
faktum at norske kommuner har svært varierende
folketall, natur- og næringsgrunnlag, økonomi
og administrativt apparat — og ulike problemer
og utfordringer. Det er derfor ikke hensikts-
messig å lage ett opplegg for arbeidet som forut-
settes brukt i samtlige kommuner.

Uten å endre på Bygningslovens intensjoner
og bestemmelser, anbefaler vi derfor at kom-
munens planlegging baseres på følgende ideer:

— være orientert mot kommunens egne pro-
blemer først og fremst, men samtidig søke å
ivareta ønsker og krav fra fylkeskommune og
statlige organer

— være et verktøy for politisk debatt og handling
— ta utgangspunkt i lokalsamfunnet og være

åpen for innsyn og medvirkning
— være gjennomførbar med de ulike økonom-

iske og administrative ressurser som kom-
munen råder over.
Vi har villet lage et opplegg for situasjons-

avhengig planlegging, men har tatt utgangs-

' 1. Generalplan det I:
I langsiktige hovedlinjer

4. Årsmelding:
statusrapport og politisk regnskap

2: Generalplan del II:
handlingsprogram/langtidsbudsjett

Gjennomføring

3. Sektorplaner/programmer for
kommunens virksomhetsområder.

punkt i det planverktøy som allerede er etablert:
generalplanens kortsiktige og langsiktige deler
og de ulike sektorplanene. Dette har vi supp-
lert med et nytt hjelpemiddel som vi har kalt
kommunens årsmelding. Hensikten med denne
er å foreta et kritisk tilbakeblikk, vurdere
resultatene og justere målene i forbindelse
med den årlige rulleringen av generalplanens
kortsiktige del. Systemet setter krav til et
apparat, organisasjon og rutiner, styring og
ledelse som vil variere fra kommune til kom-
mune. Etter vårt syn bør kommunene legge
ned et vesentlig arbeid i å programmere denne
virksomheten, dvs. å lage en "plan for plan-
leggingen". Prosjektet vil bli rapportert gjen-
nom en veilederserie fra Miljøverndeparte-
mentet.

Nasjonal styring og lokal forvaltning

Veien fra et politisk vedtak til realisering av de
siktemål vedtaket uttrykker, er ikke uproble-
matisk. En rekke ulike faktorer er med på å
forme de utfall vedtaket får. I prosjektet "Lo-
kale konsekvenser av sentrale vedtak"' bruker vi
den såkalte Mjøsaksjonen som empirisk stu-
diefelt for å følge gjennomføringen av poli-
tiske vedtak. Mjøsaksjonen er et viktig tiltak
innen forurensingspolitikken og innebærer at
omfattende tiltak søkes gjennomført innen
særlig korte tidsrammer. Når normale prose-
dyrer for iverksetting kommer under press
som i dette tilfellet, vil ventelig viktige gjenn-
omføringsproblemer komme lettere til syne.
Aksjonen har en sentral ledelse, men det prak-
tiske arbeidet utføres innen og i samspill mel-
lom en rekke ulike organer. Dette legger bl.a.
til rette for en systematisk analyse av organi-
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satoriske betingelser for iverksetting, men
også for en sammenligning av andre betingelser
og påvirkningsfaktorer i en iverksettingsprosess;
målsettingenes innhold og karakter, ressursene,
virkemidlene, deltakernes motivering og trekk
ved de iverksettende organer.

I 1979 har arbeidet med prosjektet vært
knyttet til tre delstudier av gjennomføringen
i henholdsvis kommunene, i landbruket og i
industrien. Kommunenes rolle i gjennomfør-
ingen viser at det er tilpasningsproblemer mel-
lom sentralt definerte mål og lokale problem-
oppfatninger. Hva betyr kommunenes ulike
forutsetninger, og hvordan virker det sentrale
opplegg inn på gjennomføringen?

Landbruk'.iorvaltningen har fått en særlig
sentral stilling innen utformingen av forurens-
ingspolitikken. Vi ser her at næringens pre-
misser bygges inn i gjennomføringen av for-
urensingsbegrensende tiltak innen landbruket.
Dette kommer til syne i valg av mål og virke-
midler, i framdriften og i omfanget av tiltakene.
Eksempelvis har tiltakene mot forurensinger
ført til en alminnelig opprustning av realkapi-
talen (driftsbygningene) i landbruket.

Når det gjelder industri er ansvaret for iverk-
settingen lagt til et organ på sentralt nivå,
Statens Forurensningstilsyn. Dette betyr at
avstanden mellom myndighetsorganet og den
enkelte bedrift blir stor. Samtidig har det vist
seg at det offentliges evne eller villighet til å
følge opp krav med veiledning har vært liten.
Store bedrifter og bedrifter knyttet til aktive
bransjeorganisasjoner synes derfor å komme
bedre ut både når det gjelder de rent rense-
tekniske spørsmål og den totale tilpassing.

Problemstillingene ovenfor er eksempler fra
analysen av Mjøsaksjonen. Med utgangspunkt
i disse delstudiene vil vi arbeide videre med
sammenstillingen av faktorer og betingelser
som påvirker iverksetting av politiske vedtak.

Planlegging f or barn og ungdom
I det internasjonale Barneåret 1979 har NIBR
deltatt i å utarbeide og spre informasjon om
barns aktiviteter og behov. Vi har spesielt lagt
vekt på å påpeke hvilke særlige hensyn som

bør tas til barn i sentral og lokal planlegging. Vi
har i betydelig grad bygget på tidligere års
arbeider med planprosessen (hvem planlegger,
hvem spørres, hvem høres), levekårs- og hold-
ningsundersøkeiser og studier av barn og trafikk-
miljø.

I løpet av året er to mindre publikasjoner
utarbeidet i samråd med flere departementer
og distribuert i 100.000 eksemplarer. Så store
opplag er helt uvanlig i våre prosjekter. Arbeidet
har ellers vært preget av seminarvirksomhet i
ulike deler av landet samt utarbeidelse av materi-
alet til disse.

NIBR har også arbeidet med å lage spesielle
"Barneplaner" i to kommuner, nemlig Ullens-
aker og Kongsberg. "Barneplan for Ullens-
aker" ble ferdig i november. Den beskriver
sider ved barns situasjon og den foreslår tiltak
på en rekke områder — bomiljø, utearealer og
lekemiljø, ferdsel og trafikk, fritidsaktiviteter,
barnevern og barneomsorg.

Barn, foreldre og kommunens egne ansatte
har bidratt i arbeidet, som nå fremmes for
besluttende myndigheter. Forbruker- og admini-
strasjonsdepartementet har distribuert "Barne-
plan for Ullensaker" til samtlige av landets
kommuner som et eksempel på hvordan en slik
plan kan lages og på hva hommunene kan gjøre
for å følge opp.Barneåret.

I 1980 vil instituttet legge hovedvekten på
utvikling av utkast til retningslinjer for plan-
legging av barns miljøer. I dette arbeidet vil
NIBR dra nytte av de erfaringene en rekke
barneårskomiteer rundt i Norge har gjort i
bestrebelsene mot å skape mer barnevennlige
lokalmiljøer.

Tidlig på sommeren kunngjorde regjeringen
at den ville øke innsatsen for å sikre barna i
trafikken og NIBR ble trukket inn i Aksjon
Skolevei med utvikling av veiledningshefter
for skolene og kommunene. Aksjonen for-
ventes å bety et gjennombrudd med sikte på
å gi barna en tryggere vei til og fra skolen.

Medvirkning og samråd

Innenfor dette programmet har NIBR arbeidet
i flere år med å utvikle og i praksis utprøve
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metoder for å aktivisere befolkningen i kom-
munal planlegging og gjennomføring av lokale
tiltak. Metodene for medvirkning finnes, men
det gjenstår å knytte disse fastere til forvalt-
ningsapparatets administrative rutiner. En serie
prosjekter har vært konsentrert om opplegg
og bruk av arbeidshefter, hvor lokale grupper
eller enkeltpersoner registrerer positive og
negative miljøkvaliteter, samt foreslår for-
bedringstiltak. I 1979 har arbeidet vært drevet
i Oslo for bydelsutvalg 02 på Majorstua, i
Kristiansand og i Bergen. Forsøkene i år har
spesielt siktet mot å utvikle et arbeidsopplegg
som den kommunale administrasjon kan bruke
uten konsulenthjelp. Erfaringene fra dette
arbeidet publiseres i 1980.

Materialet fra det studiekurs som NIBR
gjennomførte vinteren 78/79 i samarbeid med
AOF — lokalt og sentralt — er bearbeidet og
rapportert til Miljøverndepartementet. Sam-
arbeidet med AOF videreføres i 1980, i den
hensikt å utarbeide et generelt studieopplegg
for voksenopplæringen i Norge.

NIBR har i 1979 fulgt opp arbeidet i Østre
bydel, Sarpsborg. Vi kartlegger virkningene av
det vedtatte utbedringsprogrammet på aktivi-
tetene i bydelen. Dessuten er det etablert en
veiledningstjeneste i samarbeid med Sarpsborg
kommune. Forsøket fortsetter i 1980 i kvar-
taler med blandet bruk, dvs. både boliger og nær-
ingsvirksomhet.

NIBR har i 1979 innledet et fruktbart sam-
arbeid med Transportøkonomisk institutt hvor
erfaringene fra 16 eksempler oppsummeres fra
ulike plantyper og kommunetyper. Et utdrag
av rapporten ble laget som vedlegg til St.meld.
nr. 16 "Bedre nærmiljøer" (1979-80).

Informasjo nsoppgaver

NIBR søker å formidle resultatene fra forsk-
nings- og utviklingsarbeidet på en rekke for-
skjellige måter; forskningsrapporter, veiled-
ningshefter, plandatablad, Plan og Arbeid,
tidsskriftartikler, foredrag og seminarer. Nytt i
1979 er en prosjektkatalog med kortfattet
beskrivelse av alle pågående prosjekter i in-
stituttet. I løpet av året ble det utgitt ca. 20
publikasjoner i et samlet opplag på 15.000
eksemplarer, i tilleg kommer Barneprogram-
mets egen publikasjonsvirksomhet. Biblioteket
omfatter nå 15.000 titler og er fast abonnent
på ca. 170 tidsskrifter. Plandataserien om-
fatter nå i alt ca. 200 blad.

Av andre spesielle tiltak i året kan nevnes
at instituttet i anledning Nordisk Kommunal-
teknisk Kongress i Oslo laget en egen utstilling
med presentasjon av instituttets virksomhet.
Nordisk og internasjonalt samarbeid er opp-
trappet og systematisert i samråd med Kom-
munaldepartementet og Milj øverndepartementet.

*#Wv-::^;:^
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AUTOMATISERING OG
DATABEHANDLING

Komite for automatisering og databehandling
Norsk Regnesentral
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KOMITE FOR AUTOMATISERING OG
DATABEHANDLING

FORMAL

Komite for automatisering og data-
behandling er et rådgivende organ for
NTNF, som innen NTNFs generelle
målsetting har som oppgave å fremlegge
forslag til skritt som bør tas for frem-
me av automatisering og elektronisk
databehandling, idet det legges særlig
vekt på nasjonalt viktige anvendelser
og produksjonsinteresser.

MEDLEMMER

Professor Odd A. Asbjørnsen, formann
Konsulent Tor Andersen
Direktør Kåre Floisand
Overingeniør Rolf Kvamsdal
Adm. direktør Rolf Skår
Dosent Steinar Sælid
Datasjef Audun Sæthre

Fra 1.1.1980:

Professor Odd A. Asbjørnsen, formann
Konsulent Tor Andersen
Underdirektør Arne E. Hilmen
Dr. Yngvar Lundh
Administrerende direktør Rolf Skår
Dosent Steinar Sælid
Datasjef Audun Sæthre

Sekretær:

Sivilingeniør H.-P. Klemmetsen

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23'

Automatisering og databehandling spiller en
stadig sterkere rolle for den videre utvikling av
næringslivets struktur. Databehandling vil også i
sterk grad kunne påvirke samfunnets utvikling.
Det er meget viktig at automatisering og databe-
handling blir tatt i bruk på en balansert måte,
slik at de positive muligheter blir utnyttet best
mulig. NTNF prioriterer derfor aktiviteten høyt.

Hastigheten hvormed datateknikk tas i bruk
og passes inn i arbeidslivet har i stor utstrekning
vært bestemt av markedsmessige konkurranse-
forhold. Etter hvert er arbeidstakernes holdninger
og kompetanse og brukernes fantasi og risiko-
villighet kommet sterkere inn i bildet.

Ved sk.'en av den datatekniske revolusjon
utsettes samfunnet for endringer av annen
teknologisk art, forandringer av produksjons-
prosesser, transport og distribusjonsformer, nye
og differensierte energiforvaltningsformer osv.
Dertil utsettes samfunnet for endringer av
økonomisk art, innbyrdes prisforhold mellom
varer og tjenester forrykkes, slik at det øko-
nomiske grunnlaget for en virksomhet kan for-
andres'totalt.

Ved utformingen av 1979-programmet tok
NTNF først og fremst hensyn til følgende for-
hold:
- På samme måte som maskiner har erstattet

muskelkraft i større og større grad siden
den industrielle revolusjon, overtar nå data-
maskiner en stadig større del av den admini-
strative informasjonsbehandling. Datamas-
kinene og derigjennom databehandlingskapa-
sitet blir stadig rimeligere. Den tekniske
mekanisering og automatisering har foregått
gradvis gjennom en 60-års periode. Inn-
føringen av databehandling har i forhold til
dette gått meget hurtig.

- Dette har skapt store sysselsettingsproblemer i
enkelte bransjer, typografenes problem er et
av de største og mest kjente. Man kan tenke
seg en rekke tilsvarende problemer i irene
som kommer.

- Databehandling åpner imidlertid store posi-
tive perspektiver som det er en stor utfor-
dring å utnytte på en effektiv måte.
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- Kravet til interessant og givende arbeid øker
hurtig. Arbeidsplassene må derfor utformes
stadig bedre med hensyn til psykiske, fysiske
og effektivitetsmessige forhold.

- Datateknologien muliggjør relativt detaljert
overvåking av enkeltindividene fra sam-
funnets side, sannsynligvis til en lavere kostnad
enn de enkeltsystemer som benyttes i dag.
Virkningene, ønskeligheten og de juridiske
aspekter av dette må utredes og bringes
frem til offentlig debatt.

- Spesielt på ensidige industrisider er det
vanskelig å redusere antallet arbeidsplasser
gjennom automatisering, uten at det kan
tilbys nye arbeidsplasser. Dette forhold kan
derfor bli en praktisk hindring for fortsatt
automatisering.

Komite for automatisering og databehandlings
virksomhet har i 1979 vært konsentrert om
følgende program:

Fremtidsrettet metodeutvikling

Automatisering - Basisaktiviteter
- Metodeutvikling
- Roboter

Databehandling - Basisaktiviteter
- Beskrivelse, analyse og kon-

struksjon av datamaskiner og
datasystemer

- Datalagring og datakommuni-
kasjon

- Grafisk databehandling og
billedbehandling

Produktutvikling og anvendelser
Automatisering
Databehandling
Tverrfaglige prosjekter
Forprosjekter

Naturlig nok er det ikke mulig å trekke skarpe
logiske skiller mellom hva som er automatisering
og hva som er databehandling. Forholdet er at i
moderne automatisering benyttes datamaskiner
og databehandling i stor utstrekning.

Tabellen nedenunder viser de direkte be-
vilgninger som er gitt til automatisering og data-

behandling samt de prosjektbevilgninger som er
gitt over andre av NTNFs aktivitetsområder til
prosjekter der et av hovedformålene er utvikling
av automatisering og databehandling.

Aktivitetsområder

Generell instituttbevilgning til
Norsk Regnesentral
Prosjekt i Komite for automatisering
og databehandling
Verkstedteknikk
Teknisk fysikk og elektronikk
Metallurgi
Kjemi/Naeringsmiddelforskning
Treforedling
Bergteknikk
Elforsyning/Sterkstrømindustri
Skipsfart og skipsbygging
Teknisk informasjon og dokumentasjon
Kontinentalsokkelvirksomhet
Sikkerhet på sokkelen
Forurensninger
Romvirksomhet
Diverse prosjekter

1979
1000 kr

4.400

13.525
5.535
1.000
1.050

500
725
150
540

1.600
550

1 175
2 500

400
720
750

Sum 35 120

I det følgende er noen av de større program og
prosjekter nærmere beskrevet.

Reguleringsteknisk forskning

Formålet med prosjektet er å studere og utvikle
nye metoder innen modellbygging, prosess-
identifikasjon og regulering. Resultater fore-
ligger både i form av rene teoretiske arbeider og
i form av programmer som inngår i instituttets
systemer for datamaskinassistert konstruksjon.

En rekke av resultatene for prosjektet har fått
anvendelse ved gjennomføring av avanserte
oppgaver i forbindelse med industriell auto-
matisering.

Uninett

Prosjektet representerer et bredt norsk forsknings-
samarbeid om datanett.

Datanett er det begrep som oftest er brukt
for å beskrive samspill mellom moderne data-
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og telekommunikasjonsteknologi. For brukere
vil datanett som verktøy gi tilgang til et bredere
sett av tradisjonelle EDB-tjenester. Det åpner
seg videre muligheter for helt nye typer tjenester,
spesielt i forbindelse med flytting av informasjon.

Prosjektet startet i 1976 med følgende insti-
tusjoner som deltakere: Datasentrene ved de
fire Universitetene, Regneanlegget Biindern-
Kjeller, Norsk Regnesentral, Sentralinstitutt
for industriell forskning, Forsvarets forsknings-

Bildet viser et gjenkjenningssystem utviklet ved SI.
TV-kameraet til høyre fotograferer en skiftnøkkel som
blir lest inn i en bildebehandlingsenhet. På TV-skjermen
ser vi bildet i digitalisert form. Orientering og posisjon

er vist ved aksekorsene. Dette er nødvendig informasjon
for å styre en robot til å plukke en gjenstand fra et
uryddig samlebånd.
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institutt, Televerkets forskningsinstitutt, Norsk
Data A/S, Kongsberg Våpenfabrikk A/S og
Statens Rasjonaliseringsdirektorat. NTNF har
bidratt med årlige midler til koordinering.

Det konkrete mål for prosjektet har vært å
etablere et datanett mellom universitetene i
Norge.

Selve overføringsnettet er basert på norsk
utstyr. Uninett startet prøvedrift høsten 79.
Uninett er planlagt koblet til lignende nett i
utlandet. Dette gir vide perspektiver for inter-
nasjonal informasjonsformidling.

Robotutvikling

Trallfa Robot har siden tidlig i 70-årene hatt en
dominerende stilling når det gjelder roboter for
overflatebehandling med sprøytepistol. Roboten
ble utviklet i årene 65/69 og var med sin meget
enkle innlæringsmctode velegnet til denne type
automatiseringsoppgaver.

I 1976 ble mikroprosessoren tatt i bruk i
forbindelse med utvidet og mer fleksibelt
programlager.

Roboter må tilpasses den prosessen de blir
satt inn i og dette stiller økende krav til kom-
munikasjon og "intelligens" etter hvert som
produksjonsprosessen blir mer automatisert.
Hittil har dette for sprøytelakkeringsroboter
begrenset seg til synkronisering med conveyor
og enkle gjenkjenningssystemer for valg av
riktige programmer.

Trallfa har vært med på prøveinstallasjoner
med tanke på fullautomatisering av lakkerings-
linjene i de store bilfabrikkene. Her vil det bli
stilt meget spesielle krav til robotene, og det
er de store muligheter som åpner seg her som
er grunnlaget for de omfattende utviklings-
prosjekter som pågår.

Kompakte og strukturerte geodata

Geodata er data som beskriver stedfestede
objekter, deres posisjoner og egenskaper. Ved
overgang til EDB-støttet kat- og registerproduk-

sjon dannes store mengder digitale geodata.
Dette prosjektet søker å redusere og organi-
sere datamengden slik at optimal bruk av geo-
data sikres for karttegning og registeranven-
delse.

Grafisk databehandling

Grafisk databehandling er nå i ferd med å
etablere seg som et av de viktigste hjelpemidler
innenfor kommunikasjon mellom menneske og
datamaskin.

Problemet har vært at det er kostbart og
krever en god del ekspertise for å komme i
gang med bruken av dette verktøyet. For å
avhjelpe dette problemet har RUNIT utviklet
hjelpemidler - programmer som gir program-
mereren et generelt redskap for grafisk data-
behandling.

SPICS (Standard programmer for datamaskin-
assistert konstruksjon)

Formålet med prosjektet er å utvikle bibliotek
av standard programmoduler for bruk ved
programmering som brukere i industrien kan
anvende for programmering av sine systemer
innen datamaskinassistert konstruksjon og data-
maskinassistert produksjon. Resultatene skal
bidra til å gjøre utvikling og vedlikehold av
brukersystemer billigere, lettere og raskere.
Resultatene skal samtidig være anvendbare på
andre områder.

Fagbevegelsen og EDB i prosessindustrien
Prosjektet har som formål å gi Norsk Kjemisk
Industriarbeiderforbund (NKIF) og dets med-
lemmer et grunnlag for en selvstendig vurdering
av hvilke konsekvenser EDB og automatisering
vil innebære for dem, og hvordan den nye
teknologien kan brukes til å fremme deres
interesser i fremtiden. NKIF er dermed ikke
bare interessert i kunnskap om hvilke konse-
kvenser den nye teknologien skaper, men også
hvordan forbundet skal arbeide for å styrke
medlemmenes innflytelse på den teknologiske
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utvikling. Dette vil i praksis si å realisere de
intensjoner som er nedfelt i lov- og avtaleverket
på dette området.

Utvikling av 1980 årenes prosesstyringssystem

Prosjektets siktemål er å realisere et nytt prosess-
styringssystem for å møte industriens økte
behov for automatisering i 80-årene.

Elektronisk saksbehandling

Økt oppmerksomhet mot produktiviteten rundt
våre kontorarbeidsplasser har ført til behov for
nye verktøy for å oppnå mer rasjonell kontor-
drift.

Prosjektet har som formål å:
- finne frem til felles metoder og teknikker for

elektronisk saksbehandling,
- bidra til å forbedre funksjonell sammenheng

i utstyrstilbudet fra norske leverandører,
- skape inngrep med aktuelle fagmiljøer som

kan bidra til totalsammenhengen innen
elektronisk saksbehandling.

Havbiomodeller
Dette forskningsprogram som drives av NTNF
sammen med Norges Fiskeriforskningsråd har
som mål å utvikle et system av numeriske model-
ler for det totale økosystem i et havområde, i
dette tilfellet Barentshavet. Anvendelsen av et
slikt system som oppdateres ved hjelp av mål-
inger av forskjellig art i det virkelige hav, er i
første rekke for overvåking av de biologiske
ressurser og for undersøkelse av alternative
strategier for forvaltning av slike ressurser.
Programmet er planlagt å gå over en 10-års
periode og tok til i 1975. Hovedvekt har hittil
vært lagt på modellering av den fysiske osean-
ografi og plankton, men med økende innsats
på modellering av de viktigste fiskearters fysio-
logi, adferd og populasjon.

Bilde hentet fra kontrollrommet i cellulosefabrikken
hos Union Bruk i Skien. •

Figuren viser en holografisk linse for lydbølger. Linsen
er 0,75 m i diameter, er 3 cm tykk og består av en jevn-
tykk perspex-plate, hvor det er dreiet inn et stort
antall konsentriske riller. Det er rillene som gir linse-
virkningen.
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Energifokusering

Ideen er å anvende fokusert energi til energi-
konsentrasjon eller avbildning. Konsentrasjon
av energi kan brukes ved kirurgiske operasjoner,
medisinsk terapi og ved fokusering av energi
inn i ulike stoffer for å starte eller styre lokale
prosesser. Avbildning kan brukes f.eks. i et
akustisk kamera.

Hensikten er å utvikle metoder for beregning
av elektromagnetisk og akustisk bølgeforplant-
ning i fokalområder, og å foreta konstruksjon og
eksperimentell utprøving av hologra fiske linser
for ovennevnte anvendelser.

Ved utgangen av 1979 er det utviklet pro-
grammer for beregnings- og designformål, kon-
struert holografiske linser av enestående kvalitet,
og fremstilt en slik linse for lydbølger som er
under eksperimentell utprøving.

Temakart

I tematiske kart søker man å samordne for-
skjellige typer informasjon og presentere dem
i kartform. Observasjoner av et sett med en-
keltvariable settes sammen til temaer. Vege-
tasjonskart, løsmassekart, vannkvalitetskart og
egnethetskart er eksempler på tematiske kart.

Planhjelp (datamaskin-assistert planlegging)

Formålet med dette prosjekt er å utvikle et system
for datamaskinassistert planlegging på fylkes- og
kommunenivå med tilpasning til eksisterende og
utvikling av nye analysehjelpemidler. Opparbei-
ding av praktisk erfaring i utvikling og bruk av
datamaskin-assisterte planleggingssystemer er nå
igang i samarbeid med reelle brukere. I tillegg til
støtten fra NTNF ytes det betydelig støtte til
prosjektet fra andre kilder. Prosjektet er planlagt
avsluttet i 1980.

Tverrfaglige prosjekter

I en årrekke har Komite for automatisering og
databehandling sett det som en særlig oppgave å
tilrå støtte til prosjekter av tverrfaglig karakter,
basert på et nytt idegrunnlag, og av stor potensiell
betydning i nasjonal og internasjonal sammen-
heng. Tilknytning til komiteens øvrige virksom-
het er en felles basis for metoder og teknologi.

Disse tverrfaglige prosjekter kommer ofte i en
vanskelig finansiell stilling, både i forprosjektfa-
sen hvor hovedvekten legges på å få frem et be-
slutningsgrunnlag med sikte på gjennomføring og
når hovedfinansieringen skal fremskaffes.

Forprosjekter

For å kunne skape et utredningsmessig grunnlag
for den fremtidige virksomhet og bearbeide pro-
sjektforslag så langt at f.eks. produktutvikling og
anvendelse kan gjennomføres med deltakelse fra
industrien både faglig og økonomisk, gjennom-
fører komiteen hvert år et mindre antall forpro-
sjekter. Dette ble også gjort i 1979.

Kontakt til brukerne
NTNFs komite for automatisering og databe-
handling legger stor vekt på å arbeide i nær kon-
takt med næringsliv og forvaltning.

Man er spesielt interessert i å motta forslag og
synspunkter på hvorledes man mest mulig effek-
tivt skal overføre de avanserte forskningsresulta-
ter til praktisk utnyttelse.

Komiteen er også interessert i å motta forslag
til forskningsprosjekter innenfor nye områder av
stor potensiell betydning for Norge.
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NORSK REGNESENTRAL

Direktør
Svein A. Øvergaard

Instituttsjef
Drude Berntsen

FORMAL

Norsk Regnesentrals formål er å:
— Drive og fremme forskning innen

databehandling n ed sikte p i at
de muligheter som kvantitative
metoder og datamaskiner skaper
blir utnyttet.

— Få oppdragsbasis utføre forsknings-
arbeid, utviklingsarbeid, utrednin-
ger og rådgivende virksomhet for
sentrale og iokale myndigheter, for
næringslivet og andre.

— Formidle kunnskaper innenfor sitt
arbeidsfelt.

— Bidra til medarbeidernes faglige
utvikling og dyktiggjøre dem for
innsats innenfor og utenfor institut-
tet.

STYRE

Direktør Svein A. Øvergaard, formann
Avdelingsdirektør Erik Aurbakken
Direktør Per Bjørge
Professor Ole-Johan Dahl
Forsker Harald H. Erichsen*
Forsker Arne Maus
Direktør Martin Vånar

Fra 1.1.1980:
* Forsker Olaf Braaten

DAGLIG LEDELSE

Instituttsjef Drude Berntsen
Ass.instituttsjef Arne Jonassen
Forskningsleder Anvendt databehandling:
Cand.real. Eystein Fossum
Forskningsleder Kvantitative metoder:
Cand.real. Erik Mohn
Forskningsleder Datateknologi:
Cand.real. Jo Piene

ØKONOMI

Utgifter 15,1 mill.kr
NTNF-bevilgning 4,5 mill.kr
Oppdragsinntekter . . . . 10,6 mill.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 51
Annet personale 30

I alt 81

ADRESSE

Forskningsveien 1 B, Blindern, Oslo 3
Tlf.: (02) 46 69 30

NR utgir egen årsberetning som kan
fåes ved henvendelse til instituttet.
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INNLEDNING
Norsk Regnesentral (NR) har i 1979 hatt et godt
driftsår og tilgangen på oppgaver har vært stor.
Instituttet oket derfor staben med to forskere i
løpet av året. Selv om arbeidsmarkedet innen
databehandlingsområdet er stramt, har NR fått
ansatt forskere med bred erfaring.

Instituttet har opprettholdt nær kontakt til
hoyere undervisningsinstitusjoner, spesielt In-
stitutt for Informatikk ved Universitetet i
Oslo. Behovet for å utdanne flere kandidater
innen informatikk har forsterket seg i løpet av
året. Det er derfor meget ønskelig med en fort-
satt aktiv innsats fra instituttets side.

Nedenfor er omtalt nærmere 3 prosjekter
og prosjektområder som instituttet har arbeidet
med i 1979. Eksemplene er valgt bl.a. for å
illustrere bredden i instituttets virksomhet, og gir
ikke noe fullstendig bilde av instituttets virksom-
het. Et fyldigere inntrykk gir instituttets egen års-
beretning, samt forskningsrapportene som det
i 1979 ei utgitt 32 av.

MIKRODATAMASKINER
I 1979 ble begrepet "mikroprosessoren" vanlig
i den offentlige debatt som stikkord for den
raske teknologiske utviklingen innen mikro-
elektronikk. Teknisk sett er mikroprosessoren
en sentralenhet, dvs. regne- og styringsenheten
for en datamaskin, fremstilt som en enkelt
komponent ("databrikke"). Ved å forsyne
prosessoren med datalagringskomponenter og
periferutstyr som dataskjerm, skriver, masse-
lager, eventuelt også tilkoblinger for prosess-
styring, får vi en mikrodatamaskin. Mikro-
prosessoren inngår også i produkter hvor den
erstatter fast koblet logikk, som f.eks. i vaske-
maskiner, som hovedkomponent i lomme-
kalkulatorer, sjakk- og andre spilleautomater
og som byggesten i større databehandlings-
anlegg.

Utviklingen i mikroelektronikk har ført til en
kraftig senking av forholdet mellom pris og
ytelse for alle typer datamaskiner. Den fysiske

størrelsen på maskinene er sterkt redusert og
påliteligheten er bedret.

Norsk Regnesentral har arbeidet med pro-
gramutvikling for mikrodatamaskiner siden 1973.

DOLS-prosjektet
Et saksbehandlersystem basert på mikrodata-
maskiner utviklet for korttidsavdelingene i
trygdekontorene ble utviklet ved Norsk Regne-
sentral i samarbeid med trygdesektoren og
A/S Mycron i årene 1976-1978.

Hver skrankearbeidsplass har sitt selvstendige
system basert på lagring av trygdedataene på
disketter. Systemet har vært i regulær drift i
Svelvik trygdekontor siden begynnelsen av
1979. Erfaringene fra driften er gode. Kontoret
har 2 anlegg (skrankearbeidsplasser) og hvert
anlegg har vært tilgjengelig i mer enn 99.8% av
tiden.

Systemet assisterer saksbehandleren primært
under registrering og utbetaling av sykepenger.
Saksbehandlingen viser seg å bli sikrere, og
den tar totalt ca. 30% kortere tid enn de manuel-
le rutinene.

I løpet av 1979 er et fullstendig regnskaps-
system definert. Dette vil bli integrert i det nå-
værende DOLS-system i løpet av våren 1980.

Disketter som lagringsmedium har vist seg
hensiktsmessig for de mindre kontorer, med fra
1-3 skrankearbeidsplasser. Med dagens teknologi
er det pr. diskett bare plass for opplysninger om
3-500 personer.

Allerede under forprosjektarbeidet i 1975
foreslo man derfor for større kontorer, en
systemløsning hvor det er en mikrodatamaskin
ved hver arbeidsplass, men hvor de er knyttet
til en felles mikrodatamaskin utstyrt med
platelager ("databasemaskin") og med mulighet
for datakommunikasjon mot andre datamaskin-
anlegg.

En videreutvikling av DOLS etter dette
systemkonseptet vil sannsynligvis bli gjennom-
ført i 1980.

I 1979 er Kommunedata Nord-Norge kommet
med i utviklingsarbeidet. De kan bli det frem-
tidige sted for vedlikehold av den brukerorien-
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terte programvaren, i den grad Rikstrygdeverket
selv ikke vil stå for dette. Ansvaret for de
sentrale deler av programvaren vil det være
naturlig å overlate til maskinleverandøren,
A/S Mycron, da denne vil kunne danne kjernen
i andre saksbehandlersystemer basert på deres
mikrodatamaskinutstyr.

Datamaskinstøttet læring

Høye kostnader og vanskelig tilgjengelighet har
vært to av de viktigste faktorer som har hemmet
bruken av EDB som hjelpemiddel i under-
visning og opplæring. Manglende kunnskaper og
motivasjon hos lærere har vært en ariien be-
grensning.

Utviklingen på mikromaskinsiden er i ferd
med å fjerne disse begrensningene. Men fal-
lende pris og bedrede bruksegenskaper for
datamaskinutstyret bør ikke i seg selv gi data-
maskinstøttet læring noen sentral plass i skole
og bedriftsopplæring. Bruken av EDB i under-
visning må utvikles gradvis. Lærerene må se
seg tjent med datamaskinen som hjelpemiddel
og bruke den der den pedagogisk betyr et frem-
skritt. Den må ikke komme inn som et frem-
medelement i deres undervisning eller deres
arbeidssituasjon. Elevene (kursdeltakerne) bør
også gå gjennom en tilvenningsfase. Ved å starte
med enkle bruksformer kan man unngå en uhel-
dig EDB-mystifisering og sikre at fordeler og
ulemper kan vurderes klart.

Et eksempel på en slik tilnærming er et prosjekt
som instituttet nå utfører for et svensk lære-
middelforlag. Det dreier seg om en datamaskin
med programmer som hjelper lærere i elemen-
tær matematikk til å velge ut og fremskaffe
regneoppgaver av passende type for hver enkelt
elev.

En skole trenger da en mikromaskin med
skjerm, skriver og diskettstasjon, utstyr som i
dag leveres for under kr. 50.000,-. For hver
klasse har læreren en diskett som inneholder
data om hvilke typer oppgaver hver elev har
fått og hvordan oppgavene er besvart. Dette
gir læreren grunnlag for å la maskinen frem-
bringe oppgaver som er tilpasset hver enkelt

elevs status. Opplegget er altså et hjelpemiddel
for lærerne, og elevene selv forutsettes ikke å
gjøre direkte bruk av maskinen.

Systemet programmeres i PASCAL for en
APPLE II mikrodatamaskin.

Grunnprogrammer for mikromaskiner

I 1979 har vi i likhet med tidligere år hatt flere
oppdrag for norsk dataindustri vedrørende basis-
programmer for mikrodatamaskiner. Det største
prosjektet i 1979 har vært spesifikasjon og ut-
vikling av en monitor, et enkelt operativsystem,
på oppdrag fra Tandberg Data A/S.

Mikrodatamaskiner er så rimelige at det ut fra
økonomiske betraktninger ikke er hensikts-
messig å la en prosessor arbeide på mange opp-
gaver samtidig, dersom det ikke er noen funk-
sjonell sammenheng mellom disse oppgavene.
Det betyr at det vanligvis ikke er nødvendig å
utstyre en mikrodatamaskin med det omfatt-
ende operativsystem som trengs når en data-
maskin skal benyttes samtidig av uavhengige
brukere for ulike oppgaver.

For visse oppgavetyper kan det likevel være
aktuelt å utstyre en mikrodatamaskin med
enkle former for operativsystem, f.eks. i for-
bindelse med prosesskontroll og telekommuni-
kasjon. Monitoren som utvikles for Tandberg
Data er et slikt enkelt operativsystem og skal
i første omgang brukes i forbindelse med pro-
dukter for den neste generasjon telextjeneste
("Teletex").

IGS FOR GEODATA

I kartografiske miljøer har bruk av datamaskin
vunnet betydelig innpass i de senere år. Dette
gjelder for alle faser i en kartfremstillingspro-
sess: innsamling av data, bearbeiding og ut-
tegning. Datateknologien har i første rekke
bidratt til å redusere tidsfaktoren, dvs. den
tiden som går fra data samles inn og til kartet
foreligger ferdig tegnet. En annen vesentlig
gevinst skyldes det forholdet at datamaskinen
ut fra en ren digital beskrivelse av et geografisk
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område kan produsere kart i ulike målestokker
og med forskjellig innhold. De menneskelige
inngrep i produksjonsprosessen kan dermed
hovedsakelig begrenses til å gjelde innholdet
i den digitale beskrivelsen eller databasen.

Etter at de kartografiske dataene er tilført
databasen, vil det. normalt være behov for å
ajourføre og å rette opp feil i dem. Det kan
også være aktuelt å utføre "kosmetiske" for-
andringer på kartografiske objekter slik at
f.eks. tekster ikke dekker hverandre eller at
veier ikke går ut i vann eller gjennom hus o.l.-
For å kunne gjennomføre slike operasjoner,
trenger man utstyr som kan kombinere mulig-
hetene til å visualisere det geografiske inn-
holdet i databasen og til å utføre endringer.

Utviklingen av et slikt system er hovedfor-
målet med prosjektet "IGS for geodata" som
utføres på Norsk Regnesentral med økonomisk
støtte fra NTNF og i samarbeid med Norges
Geografiske Oppmåling. Prosjektet går ut på å
lage et interaktivt grafisk system (IGS) spesielt
rettet mot geodata og kartinformasjon. Det
er meningen at systemet skal kunne operere i
nær kontakt med eksisterende kartautomat-
iseringopplegg (MAPRES). Forøvrig er IGS
frittstående i den forstand at det har sin egen
datastruktur og database.

Systemet er allerede i bruk hos NGO som et
pilotsystem. Det kan utføre alle vanlige grafiske
operasjoner som sletting, endring og tilføyelser
av datakomponenter (kurver og punkter). Dess-
uten er det mulig å presentere kartografiske data
på .ulike måter for at operatøren skal få' et bedre
bilde av det geografiske området hvor det skal
foretas korrigeringer. Operasjoner som zooming
og endring av bildefelt står her som sentrale
hjelpemidler.

På programsiden er systemet bygd opp om-
kring en database som er spesielt konstruert for
hurtig fremhenting av data. Hurtigheten er et
viktig poeng i denne sammenheng fordi slike
systemer ofte arbeider med svært store data-
mengder som det kan ta lang tid å finne frem
i. Den digitale beskrivelsen av et typisk kart-
blad kan således bestå av størrelsesorden'100 000
punkter. Når en dertil tenker seg at flere kart-

blad kan inngå samtidig, får en et inntrykk av
databasens potensielle størrelse.

Den korte fremhentingstiden i IGS oppnås
ved å utføre en spesiell form for geografisk
sortering av datakomponentene etter hvert som
de tilføres databasen. Ved senere lesing slipper
systemet å foreta en fullstendig gjennomgang av
alle datakomponentene, noe som kan være svært
tidkrevende.

I tillegg til hurtigheten er det lagt stor vekt på
å oppnå en fleksibel og enkel kommunikasjons-
måte med brukeren. Disse faktorene er av-
gjørende for systemets brukervennlighet.

I det kommende år planlegger en å utbygge
det forholdsvis enkle pilotsystemet med flere
og mer avanserte funksjoner. Mulighetene til
å utføre rene kartediteringer vil bli utvidet til
å omfatte f.eks. automatisk flytting av linje-
stykker inntil eksisterende punkter, forlengelse
av en kurve til skjæring oppstår med en annen
kurve o.l. Systemet vil også bli satt i stand til å
legge inn og behandle tekster.

På databasesiden skal systemet videreutvikles
slik at det kan vedlikeholde en mer kompleks
datastruktur enn det som har vært tilfellet
hittil. Dette gjelder bl.a. muligheter for lagring
av nettverksinformasjon.

Utvidelsen av databasens evne til å kunne ta
i mot forskjellige typer av opplysninger vil oke
systemet anvendelighet vis a vis instanser som
ikke bare bearbeider ren kartografisk informa-
sjon, men -som også kobler dem til data av mer
administrativ natur. Som et eksempel på en slik
anvendelse kan nevnes prosjektet "Automatisert
Ledningskartverk" (ALK) som utføres ved
Norsk Regnesentral i samarbeid med flere
statlige og kommunale instanser.

TEKSTBEHANDLING OG ARBEIDSMILJØ PA
KONTOR
I de siste årene har det blitt markedsført en
rekke systemer for elektronisk tekstbehandling.
Det vanligste er å se disse systemene som middel
til å effektivisere og rasjonalisere maskinskriving
eller produksjon av dokumenter. Men mange ser

157



•4'i

elektronisk tekstbehandling i et videre perspek-
tiv — som et skritt på vegen til en omfattende
automatisering innen kontormiljøene. I frem-
tiden vil maskinell tekstbehandling inngå i
informasjonssystemer som både omfatter tradi-
sjonelle databehandlingsoppgaver og nye sy-
stemer for kommunikasjon, f.eks. elektronisk
post og andre meldingssystemer.

I internasjonale fagtidsskrifter har denne ut-
viklingen fått stor oppmerksomhet. Frem-
tredende fagfolk ser ut til å være enige i at de
viktigste oppgavene knyttet til utviklingen på
kontorsektoren er å finne egnede måter å
organisere kontorarbeidet på. Erfaringer med
innføring og bruk av datasystemer i kontor-
miljøer har vist at spørsmål om organisering
og tilrettelegging av arbeidet er avgjørende
både for systemenes effektivitet og av hensyn
til utviklingen av et godt arbeidsmiljø.

Av faglitteraturen går det også frem at tekst-
behandlingssystemer ofte har møtt motstand i
organisasjonene, og at operatørene til tider har
gitt uttrykk for belastende arbeidsforhold.
Mange ser også med uro på hvordan utviklingen
på kontorsektoren vil virke inn på sysselset-
tingen.

I Norge faller innføringen av elektronisk
tekstbehandling og kontorautomatiseringen sam-
men med gjennomføring av .arbeidsmiljøloven.
Hensynet til arbeidsmiljøet skal gjøres til en
integrert del av bedriftenes planlegging og ut-
vikling av nye systemer. De ansatte skal trekkes
aktivt med i dette arbeidet.

I flere forskningsprosjekter — bl.a. i samarbeid
med arbeidstakerorganisasjoner har instituttet
arbeidet med spørsmål som er relevante i denne
sammenheng. Et eksempel er prosjektet ter-

minalarbeidsplasser som ble avsluttet i 1979.
Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven har man
i dette prosjektet samlet kunnskaper om arbeids-
forholdene ved forskjellige typer terminaler som
nyttes innen tjenesteyting og administrativ
virksomhet. Siktepunktet har vært å formulere
brukernes krav og ønske til utstyr, systemer og
jobbutforming.

I 1979 startet instituttet et forskningsprosjekt
med målsetting å fremskaffe informas' n og
kunnskap om hvordan ulike tekstbehandlings-
systemer virket inn på organisasjon og arbeids-
miljø.

Innledningsvis ble det laget en oversikt over
erfaringer og synspunkter fra datafaglige tids-
skrifter og litteratur. På dette gunnlag ble det
laget opplegg for en undersøkelse av innføring
og bruk av tekstbehandlingssystemer i norske
foretak og institusjoner.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i en under-
søkelse av bedriftenes måte å planlegge og gjen-
nomføre endringer av organisasjon og systemer,
og av den lokale Miljøaktivitet. Denne under-
søkelsen er lagt opp som intervjuer ved 10-15
bedrifter som har erfaring med elektronisk tekst-
behandling.

På grunnlag av studier av ulike tekstbehand-
lingssystemer og forventet teknologisk utvikling,
samt ovennevnte undersøkelse skal det utarbeides
informasjonsmateriale om elektronisk tekstbe-
handling — hva det er, hvordan det virker og
hvilke positive og negative virkninger det kan få
på arbeidsmiljøet i videste forstand.

Prosjektet er finansiert av Kommunal- og
arbeidsdepartementet og blir gjennomført i
kontakt med Arbeidspsykologisk institutt og
Arbeidstilsynet.
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KOMITE FOR ROMVIRKSOMHET

Direktør Peder Th. Hiis

Avd.sjef dr.philos.
Bjørn Landmark

FORMAL

Komite for romvirksomhet er et råd-
givende organ for NTNF, som innenfor
NTNFs målsettinger har som oppgave
å vurdere og fremme utviklingen innen
romvirksomhet og arbeide for at forsk-
nings- og utviklingsresultatene fra inn-
og utland blir utnyttet i norsk nærings-
og samfunnsliv.

MEDLEMMER

Direktør Peder Th. Hiis, formann
Direktør Torbjørn Engebakken
Administrasjonsdirektør Ivar Møklebust
Ambassadør Haakon Nord
Dr.philos. Eivind Thrane

UTVALG FOR ROMFORSKNING

Dr.philos. Bernt N. Mæhlum
formann
Dr.philos. Asgeir Brekke
Dr. Odd Dahl
Professor dr.philos. Alv Egeland
Førsteamanuensis Finn Søraas

UTVALG FOR ANVENDELSER OG
INDUSTRIELL VIRKSOMHET

Forskningssjef Henry Kjell Johansen,
formann
Utviklingssjef Olav Berdal
Forsker Carl Kolderup Jensen*
Forsker Geir Naerland
Direktør Håkon Otterlei
Teknisk direktør Sivert Øveraas
Avdelingsleder Roald Aarset

* Til 31.12.79.

UTVALG FOR SATELLITT-
FJERNM ÅLING
Forsker Jack Nordø, formann
Statsgeolog Bjørn Foliestad
Professor Yngvar Lundh

DAGLIG LEDELSE

Avd.sjef dr.philos. Bjørn Landmark
Administrasjon:
Administrasjonssjef Erik Mathisen
Anvendelser og Industriell Virksomhet:
Prosjektsjef Einar Enderud
Romforskning:
Stasjonssjef Arne Gundersen
(Stedfortredende avdelingssjef)
Satellittfjernmåling:
Stasjonssjef Arvid Øvergård
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AVDELING FOR ROMVIRKSOMHET

FORMAL

NTNFR skal iverksette de tiltak NTNF
finner nødvendig etter råd fra Komite
for romvirksomhet.

— Lede den daglige drift av Andøya
Rakettskytefelt og Tromsø Tele-
metristasjon.

— Identifisere og planlegge de viktigste
FoU-oppgaver i samarbeid med Ko-
miteen, næringslivet, forskningsin-
stitutter og offentlige organer og ar-
beide for at disse blir løst.

— Iverksette, følge opp og vurdere re-
sultater fra de programmer og pro-
sjekter som blir støttet av NTNF.

— Bidra til at de samlede forsknings-
ressurser utvikles slik at de står i
samsvar med oppgavene, innenfor
sektoren. • •

— Følge utviklingen innen romvirk-
somhet i utlandet og klarlegge nyt-
ten av eventuelt norsk samarbeid
med andre land.

— Arbeide for en effektiv norsk delta-
gelse i internasjonalt samarbeid, for
en god koordinering av den nasjo-
nale virksomhet og for en hensikts-
messig fordeling'av oppgavene mel-
lom de nasjonale forskningsorgahene
og norsk industri.

ØKONOMI

Inntekter 19,17 mill.kr
NTNF-bevilgning . . 11,18 mill.kr
Oppdrag -
Andøya 5,25 mill.kr
Tromsø 0,48 mill.kr
Romforskning . . . . 1,85 mill.kr
Andre 0,41 mill.kr

Utgifter 19,17 mill.kr
Anvendelser og industriell
virksomhet 5,78 mill.kr
Romforskning . . . . 3,63 mill.kr
Satellittfjernmåling . 0,06 mill.kr
Installasjoner/drift . 9,70 mill.kr

PERSONALE

U&H-utdannet personale 6
Ingeniører 28
Annet personale '. . . 8

1 alt . 42

ADRESSE

Gaustadalleen 30 D,
Boks 309 Blindern, Oslo 3
Tlf.: (02) 14 35 90
Teleks:. 18174 space n

INTERNASJONALT SAMARBEID
Virksomheten er preget av og basert på inter-
nasjonalt samarbeid.

Innen romforskning har dette vært vesentlig
for å bringe aktivitetene opp i en nødvendig
kritisk størrelse. For tiden samarbeides med forsk-
ningsorganisasjoner i Danmark, Sverige, USA,
Vest-Tyskland og Østerrike.

Innen feltet anvendelser og industriell virk-
somhet er det internasjonale engasjement i
første rekke knyttet til vår deltakelse i ESAs
(European Space Agency) MAROTS-program.
Dette program vil resultere i satellitter som
etter alt å dømme vil bli benyttet i det opera-
tive INMARSAT-systemet.

Maritime satellittovervåkingssystemer blir ut-
redet i flere land, og komiteen vil arbeide for å
forberede et norsk engasjement i et internasjonalt
samarbeid om disse oppgavene.

NTNF har vedtatt å søke om å få delta i den
forberedende fase av ESAs nye fjernanalyse-
program, og i et samarbeid med Canada, Frank-
rike og USA utredes et integrert overvåkings-
system av lavbanesatellitter for redningstjenesten.

Innen feltet satellittfjernmåling er flere forsk-
ningsprosjekter igang i samarbeid med forskere
fra Canada, Danmark, Sverige, USA og Vest-
Tyskland.

INSTALLASJONER

Andøya Rakettskytefelt

I 1979 er det skutt opp 2 raketter fra Andøya
for Science Research Council i England.

Ved utgangen av året er det fra Andøya sendt
opp ialt 158 ballonger og 165 raketter i nasjonale
og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Avtalen med Sverige og fem andre medlems-
land i ESA om felles utnyttelse av Andøya
Rakettskytefelt og ESRANGE i Nord-Sverige,
forutsetter tjenester fra skytefeltet som krevde
store investeringer/moderniseringer.

Her skal spesielt nevnes:

- Installasjon av S-bånd telemetristasjon
- Installasjon av NORD 10/S regnemaskin
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- Modernisering av ballongtelemetristasjonen på
Andenes

- Bygging av et alternativt utskytningsområde
på Haugnes.

Ovennevnte avtale utløper 31.desember 1980.
ESA nedsatte en arbeidsgruppe med represen-
tanter fra England, Frankrike, Norge, Sverige og
Vest-Tyskland med mandat til å utrede behovet
for og organiseringen av virksomheten etter
1980. Arbeidsgruppens rapport forelå 22.august
1979. Det foreslås at virksomheten skal fortsette
uten vesentlige endringer i en 3 til 5 års periode.

Tromsø Telemetristasjon
Telemetristasjonen har formidlet data til en
rekke brukere fra drivende og forankrede platt-
former ved å bruke NIMBUS-6 satellitten og
ARGOS-systemet i NOAA-satellittene. Tele-
metrioppgavene har videre bestått i å ta imot
data fra de meteorologiske satellittene i NOAA-
serien.

I forbindelse med forskningsprosjektet NOR-
SEX (Norwegian Remote Sensing Experiment
Programme) har stasjonen deltatt i to store
eksperimenter. Det første fant sted i mars 1979
og tok sikte på å kartlegge forholdet mellom
Atlanterhavsvannet og kyststrømmen. Det andre
foregikk i september 1979 og gjaldt målinger i
området nord for Svalbard. I begge tilfellene for-
søkte man å få satellittinformasjoner ut til bruk-
erne så raskt som mulig. Under den siste ekspe-
disjonen arbeidet forskere ved telemetristasjonen •
med direkte forbindelse til ekspedisjonsfartøyet.

Stasjonen har også vært benyttet til å gi
seilingsinformasjon til et ekspedisjonsfartøy
som drev kartlegging nord for Svalbard. Basert
på denne informasjonen var det mulig å fort-
sette ekspedisjonen utover et tidspunkt hvor
isforholdene ellers ville umuliggjort videre
virksomhet.

Den tekniske virksomheten har vært kon-
sentrert omkring det nye interaktive bildebe-
handlings-utstyret og en enhet for å produsere
bilder med høy oppløsning. Data-anlegget er
også blitt utvidet betraktelig.

ANVENDELSER OG INDUSTRIELL VIRK-
SOMHET
Siden 1970 har NTNF finansiert forsknings- og
utviklingsaktiviteter med sikte på å få igang ny
industriell virksomhet i Norge når satellitter
etterhvert ville bli tatt i bruk for nye anvendelser.
1979 var preget av at FoU-virksomheten innen
de felter som hittil har dominert NTNFs innsats
— telekommunikasjon til skip og lokalisering og
datautlesing av bøyer i havet — har gitt grunnlag
for industriell produksjon i Norge. Videre ble en
virksomhet innen de to nye feltene nød-alar-
mering og -lokalisering samt kystsoneover-
våking startet opp.

Det åpner seg nå nye interessante muligheter
for norsk industri innen disse og andre felter.
NTNF har i 1979 på det nærmeste fullført
arbeidet med en ny perspektivanalyse for rom-
virksomhet, hvor disse mulighetene blir vur-
dert.

I det følgende gis en kort oversikt over
prosjektaktiviteten i 1979:

MAROTS

Norge deltar gjennom ESA i utvikling og opp-
skyting av to satellitter for telekommunikasjon
til skip. De to såkalte MARECS-satellittene
(tidligere MAROTS) skal skytes opp omkring
1981. Det ble i 1979 opprettet en internasjonal
organisasjon, INMARSAT, som vil stå for
driften av et verdensomspennende satellitt-
system fra tidlig i 1980-årene. Det er sann-
synlig at to eller tre satellitter i MARECS-
serien vil få plass i systemet, ved siden av et
tilsvarende antall satellitter av amerikansk
fabrikat. NTNF, som står for den norske del-
takelsen i MAROTS-programmet, betaler i
gjennomsnitt ca. 3,3 millioner kroner pr. år til
ESA.

Elektrisk Bureau (EB) utvikler en fullauto-
matisert jordstasjon for Televerket. Stasjonen
skal knytte de nordiske land til INMARSAT-
systemet.
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MARSA T (MARitim SA Tellittkommunikasjon)

Innsatsen i 1979 har vært konsentrert om en
grundig teknisk og operativ utprøving av den
første generasjons norske skipsterminalen "SA-
TURN", og innledende studier av teknologi for
neste generasjons skipsterminaler. Utprøving av
Saturn-terminalen, som er utviklet og satt i
produksjon av EB, har foregått på et skip i
verdensomspennende fart og en oljeborings-
plattform i Nordsjøen. Aktivitetene vil fort-
sette i 1980 i mindre omfang og vil inkludere
utprøving av en enhet for automatisk data-
rapportering til land. Studiene av neste gene-
rasjon: skipsterminaler planlegges å bli fulgt
opp av utviklingsarbeid i 1980.

Nødalarmering og -lokalisering

Spesifikasjon av nødalarmbøyer og mottaker-
utstyr for bruk i demonstrasjon og utprøving
av et system for nødalarmering via geostasjonær
satellitt, ble utført i 1979. Utstyret planlegges
brukt i et koordinert internasjonalt prøvepro-
gram med MARECS i 1981-82. Prosjektet ut-
føres av Simrad i samarbeid med ELAB og
Elektrisk Bureau, divisjon NERA. Prøvene vil
bli tilrettelagt i samråd med bl.a. Norges Skips-
forskningsinstitutt (NSFI), Sjøfartsdirektoratet
og Teledirektoratet, og vil, ifølge foreløpige
planer, bli koordinert av ESA.

Forberedelsene med sikte på en norsk til-
knytning til det amerikanske/franske/kanadiske
preoperative SARSAT-systemet (nød-alarmering
og -lokalisering via satellitter i lave, nær polare
baner) fortsatte i 1979. Forberedelsene har vært
konsentrert om studier og spesifikasjonsarbeid
med sikte på å sette opp en nedlesingsstasjon for
SARSAT i Norge. En arbeidsgruppe med re-
presentanter for Justisdepartementet, NTNFR,
Sjøfartsdirektoratet og Televerket har utredet
spørsmålet om norsk deltakelse og vil avgi sin
innstilling tidlig i 1980.

NTNFR har også i 1979 deltatt på vegne av
NTNF i et prosjekt (MARKOM) for planlegging
av fremtidens maritime kommunikasjonssystem.
Prosjektet ble startet i 1978 på initiativ fra bl.a.
NSFI og Teledirektoratet.

Navigasjon/posisjonsbestemmelse ved hjelp av
satellitter
En studie av muligheter for norsk utvikling av
navigasjonsmottaker for det amerikanske satel-
littsystemet NAVSTAR Global Positioning Sys-
tem (GPS) fortsatte i 1979. I studien, som skal
gå fram til slutten av 1980, legges det vekt på å
vurdere såkalte nøkkelteknologier og å bygge
opp systemkompetanse. Prosjektet gjennom-
føres av Kongsberg Våpenfabrikk i samarbeid
med ELAB.

Kystsoneovervåking

Basert på resultatene fra et forprosjekt som ble
gjennomført i 1978, ble det i 1979 satt igang et
prosjekt for utvikling av hurtig prosesserings-
utstyr for data fra en satellittbåren syntetisk
aperture radar. For å kunne behandle de meget
stor mengdene av rådata fra satellitten tilstrek-
kelig raskt til å nyttiggjøre seg informasjonen til
overvåkingsformål, har det vært nødvendig å ta
i bruk ny og avansert teknologi. Prosesseringsut-
styret vil bli bygget opp av et antall meget
hurtige regneelementer styrt av en sentral
minidatamaskin (multiprosessorteknikk). Pro-
sjektet utføres i samarbeid mellom FFI, Norsk
Data A/S og NTNFR, og en tar sikte på å
kunne demonstrere en prototyp av proses-
seringsutstyret i 1982.

En studie av mulige teknikker for fangst-
rapportering fra fiskefartøy som opererer
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innenfor de økonomiske sonene ble startet i
1979. Det kan være aktuelt å benytte små
datasendere som plasseres ombord og som
automatisk leses ut via satellitt.

ROMFORSKNING
Forskningsinnsatsen har vært konsentrert om
den polare magnetosfæren i høydeområdet
50 til 1000 km. Innen dette området finner
de viktigste fysisk/kjemiske prosesser i magnet-
osfæren sted. Her akselereres og retarderes
nordlyspartiklene, og store energimengder over-
føres gjennom dette til den øvre atmosfære.
Via de magnetiske feltlinjene er magnetosfærens
grenseområder knyttet til den polare ionosfære.
Nordlyssonen og de polare områder represen-
terer derfor et enestående laboratorium for
studier av prosesser i magnetosfæren og kob-
lingen mellom magnetosfæren og områdene
nærmere jorden. Andøya Rakettskytefelt og de
store nye bakkeinstallasjonene i Nord-Skandi-
navia har gitt kosmisk geofysikk et ypperlig
verktøy i arbeidet med disse problemene.

Romforskningen bidrar i høy grad til å
bygge opp ny teknologi ved de forsknings-
institusjonene som deltar i virksomheten. En
betydelig innsats er lagt ned i planlegging og
delproduksjon for nye prosjekter. Flere hoved-
fagstudenter har tatt sine oppgaver på grunnlag
av romforskningen og mange arbeider for tiden
med teknologiske hovedfagsoppgaver direkte
knyttet til dette fagområdet.

Den 24. og 25. oktober arrangerte NTNFR et
fysikermøte på Bolkesjø Hotell, hvor rakett- og
bailongprogrammene for de nærmeste årene ble
diskutert.

Ballonger

Det hittil største internasjonale samarbeidspro-
sjektet med instrumenterte ballonger, SBARMO-
79, ble gjennomført i perioden 30. mai til
10. juli 1979. Prosjektet var organisert som del
av IMS (International Magnetospheric Studies).
Forskere fra universitetene i Bergen og Oslo
samt fra Forsvarets forskningsinstitutt deltok i
prosjektet sammen med grupper fra Danmark,

Finland, Sverige, USA, Vest-Tyskland og Øster-
rike. På det meste deltok ca. 45 mann i felt-
arbeidet. Det ble utført 29 vellykkede ballong-
slipp fra fire steder langs en nord-sør kjede i
nordlyssonen - Honningsvåg, Karasjok, Oulu
og Sodankylå. Telemetrering ble foretatt fra
Abelvær, Andenes, Egedesminde (Grønland) og
Husavik (Island). I samme periode ble tre
ballonger sluppet fra Thompson i Canada.

Ballongene var meget allsidig instrumenterte
og målte røntgen bremsestraling, elektriske og
magnetiske felt, VLF-emisjoner samt atmo-
sfæriske infrasoniske bølger. Det innsamlede
datasettet er på nær 1900 timer. Datasettet
skal i hovedsak brukes til å studere de dyna-
miske prosessene i magnetosfæren. Av særlig
interesse er koplingen mellom fenomener i den
ytre magnetosfæren og ionosfæren, samt mel-
lom det magnetosfæriske konveksjonsmønsteret
og solvindparametre. Programmet ble koordinert
med målinger i den geostasjonære satellitten
GEOS 2, samt med bakkeinstallasjonene PRE
(Partial Reflection Experiment) og STARE
(Scandinavian Twin Auroral Radar Experiment),
og magnetometer- og riometerregistreringer.

For resultatene fra SBARMO-79 er det dannet
en egen data-pool og konverteringen av tele-
metritape til regnemaskintape foregår ved Uni-
versitetet i Bergen.

Raketter
Som en del av et større tysk forskningsprosjekt
for å studere energibalansen i den øvre atmo-
sfære, samarbeider norske forskere med forskere
fra Vest-Tyskland og Østerrike om ialt 8 rakett-
nyttelaster som skal integreres ved CMI og FFI.
De to første rakettene ble skutt opp i februar
1978 og de øvrige seks oppskytinger er planlagt
til november/desember 1980. Både analyse av
resultatene fra de to første, og instrument-
byggingen for de seks neste rakettene er kommet
godt igang.

Et annet norsk-tysk prosjekt (HERO) med 4
rakettnyttelaster, er planlagt for 1981. Hoved-
hensikten med prosjektet er å undersøke virk-
ninger av den kraftige oppvarmingssenderen,
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HEATING, nær Tromsø. Også disse nytte-
lastene vil bli integrert i Norge.

Arbeidet med dataanalysen fra to raketter
som ble skutt opp 27. november 1978 med en
eiektronakselerator ombord pågår. Programmet
med aktive eksperimenter vil bli fortsatt vinteren
1981 med prosjektet POLAR 6. Hensikten med
denne nyttelasten er å studere i detalj hvordan
energien dissiperes når en hurtig elektronstråle
beveger seg gjennom ionosfæren.

Norske forskere deltar i tre amerikanske
raketter som skal skytes opp fra Andøya i
oktober 1980. Rakettene er et ledd i en større
amerikansk undersøkelse hvor man tar sikte på
å studere elektrodynamiske prosesser i den
lavere del av ionosfæren.

Nyttelastene i Pulsaur og Corobier er bygget
ferdig. For første gang har Universitetet i Bergen
integrert en rakettnyttelast (Pulsaur). Rakettene

planlegges skutt opp fra Andøya i januar/februar
1980.

Detaljerte undersøkelser av pulserende nord-
lys, bølgemekanismer involvert i produksjon av
nordlys-irregulariteter og deres vekselvirkning
med atmosfæren vil bli utført. De utenlandske
samarbeidspartnere kommer fra Danmark, Sver-
ige, USA og Østerrike.

Universitetet i Bergen deltok med partikkel-
tellere i nyttelasten S29, Barium-Geos, som ble
skutt opp fra ESRANGE den 24. september
1979. Oppskytingen var vellykket, og forsøket
ble koordinert med målinger i satellitten GEOS-2.

Satellitter

I den første romferjen - SPACELAB I - vil det
være et plasma-fysisk eksperiment som er ut-
viklet i fellesskap av FFI, ESTEC (Holland) og

Klargjøring og kontroll av rakettnyttelast ved Andeya Rakettskytefelt.
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to franske grupper. Konstruksjonen av en elek-
tronkanon og to måleinstrumenter — som er
FFIs ansvar - vil bli ferdig høsten 1980 etter
en lang rekke prøver i Frankrike, Nederland,
Norge og Vest-Tyskland. De teknologiske er-
faringene fra dette prosjektet vil være av stor
verdi for det videre romforskningsarbeidet i
Norge.

I samarbeid med Laboratory for Planetary
Atmosphere ved NASA/Goddard Space Flight
Center, har en forsker fra Universitetet i Bergen
deltatt i studier av mikropulsasjoner detektert
med satellitten ISEE-1 ved og innenfor plasma-
pausen.- En undersøkelse av forekomsten av
mikropulsasjoner i de nevnte områdene er fore-
løpig fullført.

Norske forskere deltar i et prosjekt ved
University of California hvor datamateriale fra
satellittene ES RO I, OGO5 og VELA benyttes
til utprøving og formulering av modeller for
prosesser i magnetosfæren, samt i prosjektet
MASSWE (MASS Separating Solar Wind Ex-
periment) som går ut på å studere den kon-
stante strøm av partikler ut fra solen (solvinden).

SATELLITTFJERNMÅLING

Aktiviteten har vært konsentrert omkring
NORSEX og utviklingen av programpakker
for behandling av satellittdata.

I mars/april gjennomførte NORSEX et
eksperiment utenfor kysten av Vestlandet.
Eksperimentet tok sikte på å måle koplingen
mellom Atlanterhavsvann og kyststrømmen.
Universitetet i Bergen stilte fartøyer til dis-
posisjon, og fra USA deltok tre avanserte forsk-

ningsfly. Data fra satellitter, mottatt i Tromsø,
ble bearbeidet av IBM, og resultatene ble pre-
sentert for brukerne kort tid etter at de var mot-
tatt. De foreløpige resultater fra eksperimentet
er meget lovende.

Et annet NORSEX-eksperiment fant sted i
september i et område nordvest for Svalbard.
Også dette ble ledet av forskere fra Geofysisk
Institutt, Universitetet i Bergen, og utført i
samarbeid med forskere fra Canada, Danmark,
Sveits og USA. NASA deltok med to avanserte
forskningsfly, hvorav et var stasjonert i Tromsø
i to uker. For å kunne utnytte Tromsø Tele-
metristasjon best mulig, oppholdt forskere seg
ved stasjonen under forsøkene. Satellittdataene
ble behandlet umiddelbart etter at de var mot-
tatt, og via direkte samband ble forskerne om-
bord i fartøyet informert om resultatene. Eks-
perimentene ble gjennomført etter planen, og
databearbeiding er allerede kommet godt igang.

I tillegg til NORSEX har satellittdata bl.a.
vært benyttet til å kartlegge fremstøt av kald-
vannsfronten i havet utenfor Vestlandet. En
programpakke, MINGU (Meteorologisk Institutt,
Norges Geologiske Undersøkelse), utviklet ved
NGU, er blitt videreutviklet i samarbeid med
Meteorologisk Institutt, og vil nå bli distribuert
til en rekke interesserte brukere. En desentralisert
databehandling utredes og MINGU-pakken er et
viktig første skritt i denne retning.

I oktober begynte planleggingen av et prosjekt
for å undersøke mulighetene for å måle alge-
blomstring ved hjelp av satellitt. Dette prosjektet
skal foregå i mai 1980 og vil ha deltakelse fra
Danmark, Norge, Sverige og Vest-Tyskland.
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GENERELT

NORSAR-anlegget, som omfatter 7 understasjo-
ner med seismiske måleinstrumenter spredt over
Østlandsområdet, er et av verdens største og mest
avanserte seismiske observatorier. Den sentrale
registrering og signalanalyse finner sted ved NOR-
SARs datasenter på Kjeller, og innbefatter blant
annet automatisk deteksjon og lokalisering av
seismiske hendelser samt omfattende analyse-
arbeid for å identifisere eventuelle underjordiske
kjernefysiske sprengninger. I løpet av 1979 ble
34 slike sprengninger registrert og identifisert
ved NORSAR, ved siden av vel 3200 naturlige
jordskjelv. NORSAR utgir en månedlig jord-
skjelvkatalog som fordeles til 65 seismologiske
institusjoner verden over. I tillegg foregår en om-
fattende datautveksling med andre seismologiske
stasjoner, og spesielt kan nevnes at NORSAR har
sanntidsforbindelse via satellitt til et tilsvarende
datasenter i USA. På forskningssiden er det eta-
blert samarbeid med en rekke utenlandske insti-
tusjoner, spesielt innen de nordiske land, USA,
Storbritannia og Sovjetunionen.

FORSKNING
Forskningsvirksomheten ved NORSAR kan inn-
deles i to hovedområder: deteksjonsseismologi
og anvendt seismologi.

Den deteksjonsseismologiske forskning har
som siktepunkt å forbedre mulighetene til å iden-
tifisere signaler fra jordskjelv og underjordiske
kjernefysiske eksplosjoner, for dermed å legge
grunnlag for en effektiv kontroll av en fullsten-
dig prøvestansavtale. Arbeidet ved NORSAR i
1979 har vesentlig bestått i utredninger for den
seismologiske ekspertgruppe som i 1976 ble opp-
nevnt av FNs nedrustningskomite i Geneve. I alt
29 nasjoner, deriblant USA og Sovjetunionen,
har vært representert her. En forsker fra NOR-
SAR er vitenskapelig sekretær for gruppen, og
en forsker er norsk representant, hvilket har
medført en betydelig arbeidsinnsats fra NOR-
S&Rs side. Ekspertgruppen fremla i april 1978
og i juli 1979 rapporter hvor det ble foreslått
opprettet et globalt overvåkingssystem for kjer-
nefysiske eksplosjoner, basert på eksisterende og
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NORSARs feltanlegg består av 7 understasjoner spredt i
et område på Østlandet. Datasenteret på Kjeller mottar
og analyserer signaler registrert ved understasjonene.
Figuren viser også plasseringen av 7 midlertidige seis-
miske stasjoner som skal nyttes til kartlegging av jord-
skjelvaktiviteten i Sør-Norge.

planlagte seismologiske stasjoner. NORSAR-ob-
servatoriet vil, som en av de største stasjonene,
spille en sentral rolle i det foreslåtte nettet. Data-
utveksling vil finne sted i nær sann tid, og alle
data vil samles og bearbeides ved spesielle in-
ternasjonale datasentre som foreslås opprettet.
Ekspertgruppen arbeider nå videre med detalj-
utredning av det foreslåtte systemet.

Innen anvendt seismologi har hovedvekten
vært lagt på seismisk risikoanalyse. Et større
forskningsprosjekt for å vurdere jordskjelvrisiko
for offshorekonstruksjoner ble i 1978 igangsatt i
regi av NTNFs komite "Sikkerhet på Sokkelen".
NORSAR har her deltatt i et delprosjekt som tar
sikte på kartlegging av seismisitet og tektonikk
på den norske kontinentalsokkel. Første fase av
prosjektet ble fullført i april 1979, og konklu-
derte med at jordskjelvrisikoen på den norske
kontinentalsokkel er såpass betydelig at den må
tas hensyn til ved dimensjonering av offshore-
konstruksjoner. Spesielt er områdene utenfor
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Møre og Romsdal og Nordland fylker relativt ut-
satt for jordskjelv. Dette fikk man forøvrig en
påminnelse om ved årsskiftet 1978/79, da en
serie jordskjelv rystet Meløy kommune i Nord-
land. Seismiske måleinstrumenter utsatt av NOR-
SAR registrerte mer enn 10 000 rystelser i områ-
det, og en rekke av dem ble merket av lokalbe-
folkningen.

I forbindelse med et stort prosjektert daman-
legg med tilhørende kraftverk i Stiegler's Gorge,
Tanzania, har A/S Hafslund, på vegne av NO-
RAD, gitt NORSAR i oppdrag å vurdere jord-
skjelvrisikoen i området. Etter at en forstudie
ble gjennomført i 1977, ble det besluttet å instal-
lere et seismisk stasjonsnett ved Stiegler's Gorge
for å forbedre datagrunnlaget. Nettet, som be-
står av 6 stasjoner, kom i operasjon i slutten av
1978, og har i løpet av 1979 gitt verdifull ny
informasjon om jordskjelvaktiviteten i området.
Det er ønskelig å holde nettet i operasjon i flere
år framover, slik at en kan følge jordskjelvakti-
viteten før, under og etter oppfyllingen av reservo-
aret. På den måten kan en vurdere om variasjoner
i vannstanden kan bidra til å forårsake jordskjelv,
et problem som i de siste år er kommet sterkt i
fokus for store damanlegg.

Etter oppdrag fra NVE Statskraftverkene har
NORSAR i 1979 påbegynt installasjon av et seis-
misk nett i Sør-Norge, med en foreløpig driftspe-
riode på 3 år. Formålet er å detaljkartlegge jord-
skjelvaktiviteten i dette området, og i tillegg over-
våke eventuell jordskjelvaktivitet i forbindelse
med det store damanlegget Blåsjø i Rogaland.
Det kan forøvrig opplyses at tilsvarende prosjek-
ter er under utvikling i Danmark og Sverige.

I samarbeid med Norsk Polarinstitutt og St.
Louis University, USA, har NORSAR i 1979
fortsatt sin detalj kartlegging av den relativt be-
tydelige jordskjelvaktivitet i Svalbard-området.
Arbeidet planlegges å fortsette også i 1980. NOR-
SAR har forøvrig deltatt i det amerikanske is-
driftsprosjektet Fram I, og utførte også seismo-
graf iske registreringer på Bouvetøya under Po-
larinstituttets forskningstokt til Antarktis vinte-
ren 1978/79.

Siden 1978 har NORSAR, i samarbeid med
bl.a. Sulitjelma og Orkla gruber, vært engasjert i

GEOFONER OVERFLATE

REFLEKTOR
(MALMFOREKOMST)

Malmleting med seismikk utføres etter de samme prin-
sipper som oljeprospaktering. Et skudd avfyres ncer
overflaten, og de trykkbølger som reflekteres fra en
eventuell malmforekomst kan avleses på meget føl-
somme instrumenter (geofoner). Dybden og utstrek-
ningen av malmen kan deretter beregnes.

et forskningsprosjekt for å utvikle og utprøve
seismiske metoder for malmleting på store dyp,
dvs. dyp større enn ca. 400 m. Slike teknikker
har i en årrekke vært brukt med stor suksess ved
oljeleting i sedimentære bergarter, men det har
vist seg å være store problemer med å overføre
denne teknologi til de vesentlig mer kompliserte
geologiske forhold forbundet med malmførende
bergarter. Imidlertid lyktes det NORSAR, etter
omfattende simuleringseksperimenter, å komme
fram til et praktisk opplegg som viste seg å gi
meget positive resultater ved forsøk over en
kjent malmforekomst i Orkla høsten 1979.
Denne suksessen vil nå bli fulgt opp med ytterli-
gere eksperimentering og metodeutvikling.

INTERNASJONALT SAMARBEID

NORSARs viktigste bidrag i 1979 har vært delta-
kelse i den forannevnte seismologiske ekspertko-
mité i FN-regi.

En rekke forskningsprosjekter er gjennomført
ved NORSAR i 1979 i samarbeid med utenland-
ske forskningsinstitusjoner. Det gjelder bl.a. de-
taljstudier av jordens struktur, seismisk bølgefor-
plantning over kontinentale områder og seismiske
magnitudeberegninger av jordskjelv og underjor-
diske eksplosjoner.

NORSAR-forskere har i løpet av året holdt 25
foredrag ved internasjonale konferanser i seismo-
logi og geofysikk, og en rekke avhandlinger er
blitt publisert i internasjonale tidsskrifter.
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KOMITE FOR
VITENSKAPELIG PERSONELL

STIPENDKOMITEEN

FORMAL

Komiteen skal til enhver tid søke å
skaffe den best mulige oversikt over
det sannsynlige fremtidige behov for
teknisk, teknisk-økonomisk og teknisk-
naturvitenskapelig arbeidskraft, og sør-
ge for at det nødvendige bakgrunns-
materiale for behovsvurderinger er til
stede.

Komiteen skal arbeide for å fremme
tilgangen på personell i overensstem-
melse med det antatte behov, og ta de
initiativ, innen rammen av NTNFs
arbeidsområde, som finnes nødvendig
for å legge forholdene til rette f̂ or en
hensiktsmessig rekruttering og videre/
etterutdannelse, herunder tiltak for å
styrke kontakten mellom forskning og
næringsliv/forvaltning.

MEDLEMMER

Professor Rolf Lenschow, formann
Professor Gunnar Aksnes
Ingeniør Torer Berg
Personaldirektør Lars Harlem
Avd.direktør Arve Kjelberg
Professor Bjørn Pedersen
Direktør E. M. Q. Røren
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SEKRETÆR

Avd.direktør Toralf Hernes

ADRESSE

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

FORMAL

Å dele ut stipend av NTNFs stipend-
midler og å fungere som innstillende
organ for andre stipendprogram som
NTNF blir anmodet om å behandle.

MEDLEMMER

Direktør Kaare Hoeg, formann
Professor Olav Erga
Førstelektor Georg Francis
Direktør Knut S. Heier
Professor Jens Lothe
Dosent Arne Myskja
Professor Eystein Rødahl
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Siv .ing. Paul R. Aas

SEKRETÆR
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Det er nå tre år siden Abrahamsen-komiteen
avga sin innstilling med en handlingsplan for
utbygging av høgre teknisk utdanning i Norge.
Abrahamsen-komiteen hadde sluttet seg til de
behovsvurderinger som var foretatt av KVP og
understreket nødvendigheten av at utbygging av
studieplasser for høgre teknisk utdanning ble
gjennomført snarest.

Den bebudede Stortingsmeldingen om teknisk
utdanning er ennå ikke kommet og KVP er redd
for at forsinkelsen i beslutningsprosessen vil føre
til problemer med å få dekket behovet for kvali-
fisert personell i årene som kommer. Komiteen
har imidlertid notert seg at Stortingsmeldingen
vil foreligge våren 1980.

KVP har i år utarbeidet en analyse over be-
hovet for høgre teknisk utdannet personell til
kontinentalsokkelaktiviteter. Undersøkelsen vis-
te at det i 1978 var over 4000 sivilingeniører,
realkandidater og ingeniører knyttet til norsk
kontinentalsokkelaktivitet i Norge. Av disse var
ca. 1000 utenlandske statsborgere. De foreløpige
tall tyder på at behovet i 1990 innen denne sek-
tor kan bli mellom 5000 og 9000 dersom det
oppnås en årsproduksjon på 90 mill. oljeekvi-
valenter som Regjeringen i sitt langtidsprogram
betegner som moderat tempo. Selv om utbygg-
ingen av studietilbudene skjer meget raskt er
komiteen redd for at det ikke vil være mulig for
norske utdanningsinstitusjoner å dekke behov-
ene innen denne sektor. Behovsanalysen er ut-
ført av Institutt for kontinentalsokkelundersøk-
elser etter oppdrag fra NTNF. Endelige resultater
vil bli lagt fram på en konferanse i Stavanger
25. mars 1980.

Ved De matematisk-naturvitenskapelige fakul-
teter ble den nye gradsstruktur gjennomført i
1978, og det har i 1979 vært lagt ned et betydelig
arbeid på tilrettelegging av nye studieveier, delvis
med sikte på en mer teknologisk rettet utdanning
ved De matematisk-naturvitenskapelige fakul-
teter. KVP har fortsatt støttet dette arbeid og
blant annet dekket en del av utgiftene i forbin-
delse med trykking av opplysningsmateriell.

KVP har også støttet et prosjekt som tok sikte
mulighetene for et nærmere samarbeid mellom
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og

frittstående forskningsinstitutter i Oslo-området
vedrørende forskerutdanning. Utredningsarbeidet
om dette samarbeid vil, med støtte fra NTNF,
komme inn i fastere former fra 1980.

Gjennom flere år har KVP støttet et arbeid
ved Institutt for industriell miljøforskning med
sikte på å utrede yrkessituasjonen for middelald-
rende ingeniører. Dette arbeidet ble avsluttet i
1979 og vil bli fulgt opp av seminarvirksomhet
i 1980.

KVP har også støttet et prosjekt som tok sikte
på å stimulere interessen for den pedagogiske
side av NTH-undervisningen.

En omfattende undersøkelse av NTNFs totale
stipendvirksomhet i årene 1947 — 1977 er gjen-
nomført. 1 alt er det i denne 31-års periode delt
ut 1865 stipend. Enkelte kandidater har fått flere
stipend slik at det totale antall stipendiater er
1430.

Tilsammen er det 1003 kandidater som har
fått stipend fra NTNF for å arbeide i utlandet i
ett år eller mer. For disse er arbeidsstedet i 1978
undersøkt og en har fått kjennskap til alle kandi-
datene bortsett fra 23 stipendiater. De aller fleste
stipendiater er kommet tilbake til Norge.

NTNFs STIPENDKOMITE har i 1979 behand-
let ialt 311 søknader, og det er tilsammen delt
ut 162 stipend. (Se bak i boken.)

Antall søknader fra yngre forskere som ønsker
å oppholde seg ved utenlandske forskningsmiljøer
i l — 2 år har gått tilbake i de senere år. Denne
tilbakegang i interessen for stipendopphold i
utlandet faller i tid sammen med en sterk til-
bakegang i antall norske sivilingeniørstudenter i
utlandet. Dersom dette ikke endrer seg er det
fare for at dette vil få følger for den gode kon-
takt mellom de norske og utenlandske forsk-
ningsmiljøer. Interessen fra mer erfarne forskere
for kortere studieopphold i utlandet har økt, og
interessen fra utenlandske forskere for å komme
til Norge har holdt seg godt oppe.

Interessen for studieopphold i utlandet har i
de senere år ikke økt i den grad stipendkomiteen
kunne ønske, men søkernes kvalifikasjoner er
gjennomgående meget gode.
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INFORMASJON

Norsk senter for informatikk
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NORSK SENTER FOR INFORMATIKK

Direktør
Gunnar Randers

Direkter
HansK. Krog

FORMÅL

NSI er et metode- og service-rettet
institutt som innen området faglig
informasjon og dokumentasjon skal
virke til gagn for norsk nærings- og
samfunnsliv. Instituttet skal gjennom
forsknings- og utviklingsaktiviteter,
oppdrag og formidling av viten bidra
til fremme av informasjonsteknisk
virksomhet og informasjonstjenester,
gjennom blant annet:
— Fremme den informasjonstekniske

forskning og undervisning i landet.
— Selv og i samarbeid med andre,

utvikle metoder og systemer for
innhenting, lagring, gjenfinning og
distribusjon av viten såvel fra in-
terne som eksterne informasjons-
kilder.

— Yte næringsliv, forskning og admini-
strasjon assistanse ved etablering av
informasjonstjenester og arbeide for
storst mulig kompatibilitet mellom
de anvendte systemer.

— Bistå NTNF med å formidle aktuell
informasjon fra inn- og utland til
næringsliv, forvaltning og forskning.

— Fungere som et kontaktorgan i in-
ternasjonalt samarbeid innen infor-
masjons- og dokumentasjonsforsk-
ningen.

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

STVRE

Direktør Gunnar Randers, formann
Viseadm.direktor Odd Heggelund
Direktør Harald Smedal
Utviklingssjef Knut Tjønneland
Direktør Jan T. Videm
Systemsjef Svein Østevik

DAGLIG LEDELSE

Direktør:
Siviløkonom/sivilingeniør Hans K. Krog
Avdelingssjef Odd Brisner

FAGLEDELSE
Sy st emu tvikling:
Systemsjef S. Østevik
Polydoc-tjenester:
Sivilingeniør S. Øverlie
Bibliotekar T. Evensen
Biliotek:
Bibliotekar E. Fredriksen
Publikasjoner:
Sivilingeniør F. Dahle
Mag.scient L. Hallen
Redaktør G. Leirstad
Søketjenesten:
Sivilingeniør J. F. Røraas
Markedsføring:
Markedssjef O. Haugstveit
Norsk Dokumentdata:
Daglig leder: Cand.real. P. Ongstad

ØKONOMI

Driftsutgifter
NSI 8,9 mill.kr
DD 2,6 mill.kr

11,5 mill.kr

Egne inntekter
NSI 5,4 mill.kr
DD 2,6 mill.kr

8,0 mill.kr
Tilskudd fra NTNF
NSI 3,6 mill.kr
DD 0,1 mill.kr

3,7 mill.kr

PERSONELL

U&H-utdannet personale 12
Ingeniører 1
Annet personale 31

I alt 44

ADRESSE

Forskningsveien 1, Blindern, Oslo 3
Tlf.: (02) 69 58 80
Telex: 11536 ciirn

NSI utgir egen årsberetning som kan
fås ved henvendelse til instituttet.
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Informasjon og ny teknologi
At den teknologiske utvikling får store økono-
miske og sosiale virkninger i årene som kommer,
er alle oppmerksomme på. Usikkerhet og angst
for fremtiden preger ofte de syn som kommer
til uttrykk, men det er viktig at man aktivt
utnytter de muligheter den nye teknologi til-
byr, på en positiv og fordelaktig måte for vårt
samfunn.

Siden den utvikling man snakker om, i stor
grad har med informasjonsbehandling å gjøre,
betyr dette at NSI vil få betydningsfulle opp-
gaver å løse. Det overordnede mål vil være å
virkeliggjøre de nye muligheter slik at infor-
masjonsbevisste bedrifter og organisasjoner får
bedre verktøy, og at de som hittil ikke har
kunnet utnytte informasjonstilbudet, kan be-
gynne på et tilfredsstillende teknisk nivå.

Nytt teknisk utstyr, verdensomspennende
informasjonstjenester og nye media for infor-
masjonsformidling, vil gjøre registrert viten
lett tilgjengelig. NSI er aktivt med i arbeidet
med å gjøre vårt land til et informasjonssamfunn.
Gjennom systemutvikling og informasjonstjenes-
ter sikres norsk næringsliv, forvaltning og forsk-
ning at informasjon bearbeides og presenteres ,
som hjelp til fortsatt samfunnsøkonomisk og
kvalitativ vekst. Fremtidens samfunn vil være
avhengig av at man har evne til å "sile", velge
og utnytte den informasjon som genereres
i og utenfor egen bedrift, i og utenfor eget
land.

Informasjonsforskning og -utvikling

NSIs FoU-prosjekter tar sikte på utvikling av
praktiske og tidsmessige hjelpemidler for infor-
masjonsbehandling.

Prosjektet "EDB Informasjonssystem" om-
fatter utviklingen av Polydoc-systemet og andre .
edb-programmer for informasjonsbehandling.
Polydoc er et moduloppbygget system for
lagring og gjenfinning av informasjon. Nye
programmoduler blir' utviklet i takt med behov
som oppstår i NSI eller hos instituttets brukere.

Gjennom prosjektet "Informasjonsteknisk ut-
vikling" får NSI anledning til å følge med i det

som skjer i andre informasjonsmiljøer og med
sikte på å kunne utnytte andres prosjekt- og
utviklingsresultater for norske formål. I andre
av NSIs prosjekter utvikles det metoder og
rutiner for spesielle tjenester med sikte på en
effektiv informasjonsformidling.

Polydoc-tjenester

Polydoc-systemet benyttes til produksjon av
NSIs forskjellige referatorganer og indekser, til
opplegg av databaser og til søking i disse. For
bedrifters egen interne informasjon brukes
Polydoc som et automatisk arkiv- eller doku-
mentasjonssystem. Bedrifter eller organisasjoner
kan selv overta systemet eller de kan få sitt
interne informasjonsmateriale databehandlet på
servicebasis i NSI.

Teknologioverføring og søketjeneste

Teknologioverføring er et prosjekt som tar
sikte på å opprette et apparat for formidling
av faglig viten til mindre og mellomstore be-
drifter. Den personlige kontakt mellom infor-
masjonsgiver og -mottaker er nødvendig for en
omforming av. informasjonen fra en skriftlig
og ofte teoretisk" form. til et praktisk tiltak i
bedriften. Brobyggere mellom informasjons-
kildene og brukerne ved hjelp av dén personlige
kontakt vil foregå gjennom organisasjoner som
Statens teknologiske institutt, INKO-tjenesten,
industriforeninger, næringsråd og konsulent-
firmaer.

NSIs rolle i dette bildet vil være å søke og
å skaffe frem den informasjon som det er behov
for. Dette kan skje direkte ved at NSI foretar
informasjonssøkingen eller direkte ved at NSI
gir opplæring i søking på de nasjonale og inter-
nasjonale databaser. NSI vil i denne funksjonen
være et service-senter for dem som har direkte
kontakt med den bedrift som skal bruke infor-
masjonen.

Forskjellige databaser står til disposisjon, fra
NSIs egne etablerte databaser til øvrige nordiske
og internasjonale databaser. Antallet tilgjen-
gelige databaser er allerede i dag så stort at man
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trenger en spesiell ekspertise for å finne frem til
den eller de baser som mest sannsynlig inne-
holder den søkte informasjon. Det er en viktig
oppgave for NSI å kjenne disse muligheter for å
oppnå effektive søkeresultater.

Artikkel-Indeks (AI)

Artikkel-Indeks er et referatorgan som utkom-
mer med månedlige hefter og som årlig gir over-
sikt over mer enn 20.000 tidsskriftartikler.
Disse artikler er valgt ut fra over 500 nordiske og
utenlandske fagtidsskrifter på de økonomiske
og tekniske områder.

AI representerer o>n rasjonell og verdifull
informasjonskilde både for dem som søker svar
på et spesielt problem, og for dem som ønsker å
følge med i hva som er nytt på egne interesse-
områder.

I 1979 ble det bygget opp en database over
1978- og 1979-materialet i AI. Dette materialet
omfatter 40.000 referater, og med tilveksten i
1980 kommer databasen opp i 60.000 referater.
Databasen er etablert med støtte fra det nordiske
informasjonsorgan NORDINFO. Databasen har
fått navnet AID (Artikkel-Indeks Database),
og den er blitt gjort tilgjengelig for online-
søking over Scannet, det nordiske informasjons-
nett. Alle brukere med adgang til en enkel
dataterminal og en alminnelig telefon, kan søke
i databasen etter at passord fra NSI er mottatt.

TELEFORUM

Bakgrunn

Utgangspunktet for Teleforum-prosjektet var et
initiativ fra Norsk Regnesentral og Norsk senter
for informatikk til å starte et prosjekt med
formål:

"Å bedre informasjonstilgangen for mindre
bedrifter ved å utvikle en informasjons-
tjeneste basert på en kombinasjon av infor-
masjonsdata- og teleteknikk, samt å tilrette-
legge en konkret debatt omkring bruken av
slik teknikk som virkemiddel i samfunnsut-
viklingen og gjennom dette utforme en felles

plan for forskningsaktiviteten innen om-
rådet."

I løpet av 1978 ble det innledet et samarbeid
med Televerkets Forskningsinstitutt (TF), og det
ble besluttet å bygge tjenesten på den teknologi
som var utviklet i det engelske "Viewdata "-
systemet.

TF startet i september 1979 på dette grunnlag
et forsøk med en norsk "Viewdata "-tjeneste.
Prosjektet fikk navnet TELEDATA og er plan-
lagt å vare til utgangen av 1981. I dette for-
søket vil NSI være samarbeidspartner med
spesielt ansvar for mindre bedrifters informa-
sjonsbehov.

TELEDATA

1 Allmcnninformasjon
2 Næringslivet
4 Demonstrasjonssider
5 Informasjonsleverandører
6 Innhold fra A til A
7 Meldinger til brukerne
8 Teledata og forsøksvirksomheten

NÆRINGSLIVET

0
1
2
3
4
5
6
7

Nyheter
Utdanning, tjenester, rådgivning
Børs, finans, økonomi
Statlig informasjon
Kommunal informasjon
Markedsinformasjon, produkter
Firmaopplysninger
Forskning og Teknikk
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Planfor videreføring av Tele forum

I Teleforum-prosjektet vil hovedvekten bli
lagt på hvilken informasjon som skal gjøres
tilgjengelig og hvordan denne informasjonen
skal struktureres. Kortsiktige mål med pro-
sjektet vil være:

- Bygge opp kompetanse på bruk av Teledata
ved å legge inn egen informasjon og eks-
perimentere med utformingen av denne.

- Sammen med andre miljøer definere infor-
masjon som mindre bedrifter har behov for,
være behjelpelig med å få lagt disse dataene
inn i systemet og få undersøkt brukerinteres-
sen.

Noe mer langsiktige målsettinger vil være:

- Vurdere om Teledata egner seg som infor-
masjonssystem for næringslivet.

- Kartlegge næringslivets, spesielt små be-
drifters, behov for informasjon.

- Arbeide for standardisering av eventuell
automatisk oversetting mellom ulike typer
informasjonssystemer, f .eks. Scannet/Teledata.

disklager

20 :
Mb \

^ — - ^

minidatamaskin
P-TMT—
- O B —
-IMJ—

-E
TELEFON-

NETT

M = Modem

"Innmatings-
terminal"

Hva er Teledata (Viewdata)?

Det er vanskelig å sette et klart skille mellom
Teledata og andre elektroniske informasjons-
systemer. De fleste ideer og forslag til hva som
kan gjøres i Teledata er kjent fra og brukes i
andre systemer.

Man kan forsøke å definere Teledata ut fra
det utstyr som benyttes for tjenesten og den
måten informasjonen er organisert på.

Teknisk utstyr

Til å lagre informasjonen brukes en datamaskin
som kan kontaktes over telefonnettet. Som
terminal til tjenesten benyttes et modifisert
fjernsynsapparat som vil kunne benyttes som
fjernsyn, som dataterminal og til å ta inn NRKs
sendinger med Tekst-TV. Brukeren kommuni-
serer med systemet ved hjelp av tastaturet på en
liten kontrollenhet.

Organisering av data

Informasjonen i Teledata er organisert i en
såkalt trestruktur. Måten informasjonen er
organisert på, påvirker metoden for gjenfinning.
Søkingen foregår ved at en "meny" skrives ut
på skjermen og brukeren velger den "rett" som
synes mest relevant. Slik kan søkingen foregå i
mange nivåer før den ønskede informasjon er
funnet. Åpningssidene for næringslivsinforma-
sjon ser slik ut:

Hvert skjermbilde (side) med informasjon
inneholder 24 linjer a 40 karakterer. Systemet
egner seg best til kortfattet informasjon. Dette
kan i mange tilfeller være en styrke da det
tvinger informasjonsgiveren til å utforme bud-
skapet på en konsis og strukturert måte. I
tillegg til tekst kan et skjermbilde inneholde
grafikk for å pynte på eller illustrere budskapet.

Utformingen av Teledata vil endres over tid.
Tjenesten innebærer noe viktig nytt innen infor-
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masjonsindustrien. For første gang skjer det en
større offentlig satsing på å bygge opp et lands-
omfattende informasjonssystem basert på data-
maskin og teleteknikk. Dette vil nødvendigvis
få konsekvenser både for brukerne, for IoD-
fagområdet og for den politiske debatt om de
elektroniske informasjonssystemer.

Den internasjonale utvikling

Storbritannia er den nasjon som har lansert og
kommet lengst med Viewdata-konseptet. Ut-
viklingen startet i 1970/71 ved British Post
Office. Det har vært gjennomført en "Pilot
trial" og en "Market trial". Denne prøveperioden
kommer til å gli over i et ordinært tjeneste-
tilbud i 1980.

Vest-Tyskland har kjøpt software og ek-
spertise fra Storbritannia og kaller tjenesten
"Bildschirmtext". Die Bundespost planlegger
feltforsøk i 1980 med anslagsvis 2000 abon-
nenter og mulig introduksjon av tjenesten i
stor skala i 1983.

Nederland har likeledes kjøpt Viewdata-
systemet fra Storbritannia og har omtrent
samme planer som Vest-Tyskland når det
gjelder prøver og introduksjon.

Frankrike har utviklet et eget Viewdata-
Iignende system og skal starte et forsøk kalt

Velizy. Et interessant tilleggseksperiment som
det franske televerket vil gjøre, er å legge tele-
fonkatalogen online for søking over telefon-
nettet. Til dette formål har de utviklet en
billig terminal som vil bli delt ut til 1000 for-
søksabonnenter til erstatning for telefonkata-
logen.

Finland og Sverige har også utviklet sine
versjoner av Viewdata og foretar eksperimenter.

I Amerika har et forlag opprettet et datter-
selskap kalt "Viewdata Corporation of America,
Incorporated, (VCA)" som har til formål å
utvikle og teste et system kalt Viewtron. Det
amerikanske systemet vil i prøveperioden ute-
lukkende henvende seg til private husholdninger.
Dette var også utgangspunktet for de europe-
iske systemene, men her er en stor del av opp-
merksomheten gradvis skiftet over til bedrifts-
siden.

I Norge som i de andre land hvor det drives
forsøk, eksperimenteres det med å finne frem til
hvilken informasjon og utforming som egner seg
for dette mediet og som brukerne vil betale for
å få adgang til. Man kan med sikkerhet si at for-
søkene vil pågå i stadig flere land i de nærmeste
årene, og at den nye elektroniske informasjons-
tjenesten vil ta form og bli allment utbredt i
løpet av 80-årene. NSI tar initiativ og søker å
inspirere til denne utviklingen.
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ANDRE OMRÅDER

Utvalg for oversiktsanalyse
Utvalg for risikoforskning
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NTNF-bevilgninger i 1979 (1 000 kr.)

UTVALG FOR OVERSIKTSANALYSE

FORMAL

Det overordnete mål for Utvalg for
oversiktsanalyse er å bidra til å belyse
de langsiktige konsekvensene av for-
skjellige utviklingslinjer for næringsliv
og andre samfunnssektorer.

MEDLEMMER
Forskningssjef Erik Klippenberg,
formann
Viseadtn. direktør Kaspar K. Kielland

Fra 1.9.79:
Direktør Rolf Marstrander,
formann
Departementsråd Erik Himle
Viseadm. direktør Kaspar K. Kielland

Sekretær:

Forskningsleder Jørgen Randers

ADRESSE

Gaustadalleen 30, Oslo 3
Postboks 324, Blindern
Tlf.: (02) 14 35 90

Prosjekt

Den kraftintensive industri
i fremtiden
Aktivitetsnivået i oljesektoren
Konsekvenser av ulike veksttakter i
energiproduksjonen
Sosialsektoren! ekspansjon
Sekretariatet

Institutt
prosjekter

600
250

500
200
50

Industri
prosjekter

0
0

0
0
0

Sum

600
250

500
200

50

Sum 1 600 0 1 600

PROGRAM

Utvalg for Oversiktsanalyse (UFO) ble opprettet
i juli 1976. UFO's program er definert i fireårs-
planen som ble fremlagt i juli 1977. 1979 var ut-
valgets annet ordinære virkeår.

UFO arbeider spesielt med de langsiktige virk-
ningene av forskjellige handlingsalternativ i et all-
sidig perspektiv. Med langsiktig menes lenge i
forhold til de velkjente 3—6 års konjunktursyk-
lene i produksjonslivet. Med allsidig menes ana-
lyser som ser de enkelte sektorene ikke bare som
en del av et sammensatt næringsliv, men også
som en del av et samfunn med mange hensyn å
ivareta. Allsidig innebærer også at analysene tar
hensyn til at den norske utviklingen påvirkes av
hva som skjer utenfor vårt eget land. Slike lang-
siktige og allsidige utsyn kan ikke frambringes
med noen høy grad av presisjon. Utvalget ser det
som langt viktigere å nå fram til en grov forstå-
else av årsaksvirkningssammenhengene mellom
de mange faktorer og krefter som styrer utviklin-
gen.

I mange tilfeller tar arbeidet form av konse-
kvensanalyser. En konsekvensanalyse fokuserer
på en valgsituasjon og begynner med å identifi-
sere de mulige handlingsalternativene. Man søker
så å beskrive konsekvensene av de forskjellige al-
ternativene, både på kort og lang sikt, og slik de
tar seg ut for de forskjellige partsinteressene som
berøres. Alle handlingsalternativ gis lik behand-
ling.

Arbeidet utføres i første rekke i Gruppen for
Ressursstudier (GRS) ved NTNF og i Gruppen
for Anvendt Systemanalyse (GÅSA) ved CMI.

182



Analyser på bransjenivå
I 1979 har UFO fortsatt å støtte prosjekter som
tar for seg problemer på bransjenivå.

Prosjektet Responser på høykost i verksteds-
industrien tok for seg spørsmålet om hva indu-
strien kan gjøre for å møte utfordringen fra et
særnorsk, høyt lønnsnivå. Konklusjonen er at
det høye lønnsnivå forutsetter et produktspek-
trum som ikke bare er nytt, men som også skifter
svært fort. Sterk satsing på produktutvikling,
samt flytende valutakurser vil gjøre det lettere å
møte utfordringen. Analysen foreligger i bok-
form: J.E. Nilsson, K. Kalgraf, Vårt dyre fedre-
land, J.W. Cappelens Forlag, Oslo 1979.

Prosjektet Den kraftintensive industri i frem-
tiden er en konsekvensanalyse som beskriver de
trolige virkningene av sju viktige strategier for
denne bransjens fremtid, slik de fremtrer i
dagens debatt. Analysen beskriver virkningene
på produksjon, sysselsetting, lønnsomhet, kraft-
pris og vasskraftutbygging av forskjellige beslut-
ninger med hensyn til pris og mengde for kraft -
tildeiingen til kraftintensiv industri. Analysen
foreligger i bokform: L. Ervik, C. Tank-Nielsen,
D. Nunn, J. Randers, Smelteverkene i smelte-
digelen, J.W. Cappelens Forlag, Oslo 1979.

Prosjektet Sosialsektorens ekspansjon sikter
mot en overordnet analyse av det problemkom-
pleks som følger av at befolkningen stadig blir
eldre, at etterspørselen etter sosiale ytelser stadig
øker, samtidig med at statens inntekter stadig
begrenses av samfunnets vilje til å betale skatt.
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Utviklingen i kraftforbruket i Norge 1950—76 fordelt
på ulike brukergrupper.

Analyser av problemer som omfatter mange
bransjer
Etter å ha samlet innsikt gjennom analyser på
bransjenivå, er planen at UFO skal ta for seg pro-
blemområder som angår en rekke samfunnssek-
torer. UFO tok tidlig det første skritt i denne
retning ved å legge spesiell vekt på områdene
energi og sysselsetting.

Både i 1978 og 1979 har UFO satset midler
på å utvikle modellverktøy som kan belyse ulike
konsekvenser av olje- og energipolitikken for den
økonomiske utviklingen i Norge. Det dreier seg
om simuleringsmodeller for produksjonsutviklin-
gen på sokkelen, for utviklingen i utenriksgjeld
og kroneverdi, samt en sektorisert energimodell
for Norge. Denne satsingen bar frukter i 1979
gjennom omgjøringen av GÅSA til Senteret for
petroleumsøkonomiske studier ved CMI som vil
nyttiggjøre seg disse modellene i sitt videre
arbeid.

I tiden fremover vil viktige fokus for NTNFs
arbeid med oversiktsanalyser være petroleums-
økonomiske spørsmål samt sysselsettingsutvik-
lingen i 1980-årene. Begge tema vil bli behandlet
i lys av den økonomiske utvikling ute, den pågå-
ende teknologiske utvikling og mulig tiltak på
den norske scene.
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Antall ansatte ved norske sykehus og -hjem 1966—78.

183

16



UTVALG FOR RISIKOFORSKNING

FORMÅL

Utvalgets formål er innenfor rammen
av NTNFs målsetting og arbeidsfelt å
skape en virkelighetsrettet forståelse for
spørsmål som gjelder risiko i det norske
samfunn.
Utvalget vil realisere dette blant annet
ved å:
— Bidra til koordinering av NTNFs ak-

tiviteter innen risikofelter og med-
virke til hensiktsmessig bruk av sy-
stematiske risikovurderinger.

— Ta opp metodiske problemer og ini-
tiere forskning og utvikling på om-
råder som ikke blir dekket av NTNF-
komiteene.

—' Sørge for informasjon om risiko-
forhold og risikovurdering.

— Bidra til å bygge opp norsk kompe-
tanse for å møte fremtidige behov.

MEDLEMMER

Teknisk sikkerhetssjef Endre N.Bjordal,
formann
Overingeniør Carsten Bøe
Direktør Kaare Høeg*
Professor Julius Marek
Sprengstoffinspektør Torstein Pettersen**
Redaktør Knut Ribu
Rådgiver Torvald Sande
Avd.ingeniør Olav Ørjasæter

* Till.10.79
** Fra 1.10.79

Sekretær:

Avdelingsleder Jann H. Langseth

ADRESSE

SINTEF avd. 15
7034 Trondheim - NTH.
Tlf.: (075) 93 000

NTNFs Utvalg for risiko forskning har vært i
virksomhet siden sommeren 1977. Innsats med
sikte på å bedre sikkerheten står sentralt i store
deler av NTNFs aktivitet. Utvalget ser det som
sin fremste oppgave å koordinere dette arbeidet.
Parallelt med dette søker utvalget å legge forhol-
dene til rette for at risikoanalytiske metoder kan
anvendes i øket grad og at disse metoder gir re-
sultater som kommer til nytte.

Aktiviteten i 1979 har hovedsakelig vært kon-
sentrert omkring akseptering av risiko og bruk av
risikoanalyser innen industri og forvaltning.

Utvalget har for 1979 hatt en bevilgning på
kr. 850 000,-.

Akseptering av risiko

Begrepet "full trygghet" har vært sterkt fremme
i debatten. Utvalget har gjennomført et forpro-
sjekt som har tatt opp en bred studie av hvorledes
risiko oppleves og hvorledes enkeltmenneskers
og gruppers aksept eller ikke-aksept av risiko
kommer fram. Ved å betrakte oversikter over
den reelle risiko, ser man at det er store ulikhe-
ter i de risiki man finner for forskjellige samfunns-
områder, og det er også store ulikheter i de res-
surser som anvendes for å øke sikkerheten innen
de enkelte områder. Resultatene for prosjektet
er publisert i bokform: Jan Hovden m.fl. "Vur-
dering av ulykkesrisiko", Tapir 1979.

Bruk av risikoanalyser

Industrien benytter i økende grad risikoanalyser
i sin planlegging av nyanlegg. Utvalget har startet
et prosjekt som tar opp hvorledes disse analyser
bør gjennomføres og presenteres for å kunne
nyttes i de offentlige inspektoratenes godkjen-
ningsarbeid.

Informasjon

Utvalget legger stor vekt på informasjonstiltak.
Utnyttelsen av risikoanalyser er betinget av
informasjon om risikoforhold, både til almenhe-
ten og til beslutningsfattere. Utvalget har avholdt
seminarer for politikere, forvaltning og masse-
media. I tillegg er det utarbeidet et hefte: "Ulyk-
kesrisiko i Norge. Hva godtar vi?" Heftet kan fåes
fra utvalgets sekretariat.
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NTIMFs DRIFTSREGNSKAP FOR 1979

1979 1978

Inntekter: Tallene i hek l 000 kroner

Industridepartementet
Administrasjon og forskningsformål 187.400
Industriokonomisk institutt 5.500
Tilskudd til nybygg for Chr. Michelsens Institutt . . . . - 192.900 194.700

Olje- og energidepartementet
Institutt for atomenergi 50.000
Kontinentalsokkelundersøkeiser, utvikling
av marin teknologi m.v 26.800
Energiøkonomisering 12.762
Alternative energikilder 2.017
Prototypanlegg for energiøkonomisering 3.390 94.969 104.4401>

Miljøverndepartementet
Miljøvernforskning 33.200 29.900

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Arbeidsmiljøforskning 4.950
Sikkerhet på sokkelen 11.850 16.800 4.500 ^

Tilskudd fra offentlige fonds
Konsesjons- og Måravgiftsfondene 3.200 3.050

Tipper.idler 49.000 35.700

Bidrag fra næringslivet
Norges Rederforbund 100
Verkstedsindustriens Forsknings- og
undervisningsgruppe 1.025
Diverse 41 1.166 1.070

Internasjonale tilskudd
NATO Science Fellowship 581 479

Diverse inntekter
Renteinntekter 4.672 3.423

Nyskapningsplanen 26.795 15.830

Skipsforskningsplanen 20.000 —

Oljedirektoratet - 3.300

Disponible midler pr. 1/1
Frie midler 4.058
Midler fra Oljedirektoratet 3.300 7.358 1.427

Totalt 450.641 397.819

' For 1978 ble midlene til sikkerhet på sokkelen bevilget over Olje- og energidepartementets budsjett.
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Utgifter:

Industri og bergverk
Generelle instituttbevilgninger
Industriøkonomisk institutt
Prosjekter

Energi og elforsyning
Generell instituttbevilgning
Institutt for atomenergi
Prosjekter

Kontinentalsokkelaktiviteter
Generelle instituttbevilgninger
Prosjekter
Sikkerhet på sokkelen
Prosjekter i samarbeid med Oljedirektoratet

Skipsfart og skipsbygging
Generell instituttbevilgning
Prosjekter

Innenlands samferdsel
Generell instituttbevilgning
Prosjekter

Bygg og anlegg
Generelle instituttbevilgninger
Prosjekter

Miljøvern
Generelle instituttbevilgninger
Prosjekter

Automatisering og databehandling
Generell instituttbevilgning
Prosjekter

Teknisk informasjon og dokumentasjon
Generell instituttbevilgning
Prosjekter

Romvirksomhet

Stipendprogrammer

Byggeprosjekter og spesialutstyr

Sentraladministrasjonen

Diverse mindre poster

Inntrukne bevilgninger

Nyskapningsplanen

Skipsforskningsplanen

Norges hydrodynamiske laboratorier

Disponible midler pr. 31/12
Frie midler
Øremerket for skipsforskningsplanen
Øremerket for kontinentalsokkelprosjekter .

Totalt

1979 1978

Tallene i hele I 000 kroner

22.115
5.500

69.079

3.200
50.000
10.367

7.300
20.465
11.8*0
3.300

9.200
15.745

6.000
1.670

24.050
14.085

22.060
16.218

4.500
13.543

1.300

96.694

63.567

42.915

24.945

7.670

38.135

38.278

18.043

11.441

88.419

59.859

43.048

23.966

8.117

34.930

34.518

18.015

3.061

5.719
5.722-

4.361

11.612
7.151

24.810

15.500

7.085

* 3.139

26.795

14.278
500

4.085

10.906
6.711

24.200

12.300

8.504

-5- 2.947

15.830

—

—

7.358

450.641 397.819
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NTNFsSTATUS PR. 31.12.1979

1979 1978
Tallene i hele 1 000 kroner

Aktiva

1. Omløpsaktiva:
Kasse-og bankbcholdninger 7.215
Diverse debitorer 39.410
Mellomregnskap m/institutter etc 8.555 55.180 16.058

2. Anleggsaktiva:
Tomter:
Gaustadjordet 2.180
Gaustadhaugen 766 2.946 2.946

Bygninger:
Forskningsveien 1 8.565
Aasm. Vinjes vei 43 8
Forskningsveien 3b, Hallbygget 6.220
Kontorbygg for Norsk Regnesentral 30
Kontorbygg for NORSAR 3
Sognsveien 72 43.060 57.886 59.168

Boligeiendommer inkl. tomt:
StTømstangveien lb og le 306
Ruglandveien 114a 278 • 584 584

Instrumenter, utstyr, inventar:
Inventar administrasjonskontoret 809 - 476

3. Plasseringer:
Aksjer i A/S Geonor 30'
Leieboerinskudd i instituttbygg etc 6.937
Innskudd i boliger 578
Omsetningsgjeldsbrev ,11.500
Diverse langsiktige utlån 5.909
Kontolån til statskassen 49.418
Bankinnskudd 15.618 89.990 75.549

207.395 154.781

Kjell Kveim
Ordfører

Regnskapet er revidert og
godkjent av Riksrevisjonen
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Passiva

1. Kortsiktige forpliktelser:
Bevilgede, ikke utbetalte midler:
Forskningsbidrag etc
Stipend
Nybygg, tomter etc

Andre kreditorer:
Diverse kreditorer
Mellomregnskap m/institutter etc
Offentlige trekk

Langsiktige forpliktelser:
Pantegjeld Forskningsveien 1
Pantegjeld Sognsveien 72
Lån av Norsk Hydros sikringsfond for SI
Mottatt for plassering

3. Avsetninger og overføringer:
Administrasjon
Driftsfond Forskningsveien 1, avregning
lokaler, leiligheter etc
Stipend

4. Til disposisjon

5. Egenkapital

1979
Tallene i hele 1 000

83.145
6.396
2.572

25.551
26.056

2.140

700
15.150

1.979
22.135

* 596

* 7.286
1.556

92.113

53.747

39.964

* 6.326

11.441

16.456

1978
kroner

63.300

39.90S

34.368

* 7.671

7.358

17.521

Karl Lorck
styrets formann

Gudmund Harlem
adm. direktør

207.395 154.781

Odd Yngvar Ek
regnskapssjef
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STIPEND UTDELT AV NTNF:

o. Industristipend

Bjømstad, Tor, cand.real., kjernekjemi, kjemisk/fysisk
inst. U i O

Emblem, Knut, cand.real., fysikk, SINTE F, VHL
Holm, Nils, siv.ing., uorganisk kjemi, Inst. for industriell kjemi, NTH
Lindem, Torfinn, cand.real., fysikk, Fysisk Inst. U i 0/SIMRAD . . .
Stenstrøm, Yngve, cand.scient., organisk kjemi,

Kjemisk Inst. U i O
Sosiale utgifter

b. Doktorgradsstipend

Barth, Tatjana, cand.real., organisk analytisk kjemi,
Kjemisk Inst., V i B

Botnan, Jan Ivar, siv.ing., teknisk fysikk, Inst. for aero- og
gassdynamikk, NTH

Langset, Jan Georg, siv.ing., maskin, Inst. for maskindeler, NTH . . .
Martinsen, Eivind Ansgar, cand.real., fysikk/matematikk, U i O . . . .
Oterhals, Oddmund, siv.ing., maskin, Inst. for maskinteknisk

fabrikkdrift og verktøymaskiner, NTH
Riksaasen, Tore, siv.ing., elektro. Inst. for teleteknikk, NTH
Torkildsen, Torgeir, siv.ing., geoteknikk, UNIT-NTH
Sosiale utgifter

c. NTNF Rekrutteringsstipend

Arnesen, Arne, siv.ing., bygg, USA
Bach-Gansmo, Ove Sandberg, siv.ing., maskin, USA
Bjerkan, Leif, dr.ing., elektro, USA
Bjordal, Oddvar Ingve, siv.ing., fotokjemi, Texas
Christensen, Tor, siv.ing., kjemiteknikk, Indiana
Ellingsen, Frank T., cand.real., kjemi/fysikk, USA
Foosnæs, Trygve, dr.ing., kjemi, USA
Gottschalk, Petter, siv.øk., ADB, USA
Haldorsen, Helge, siv.ing., geofysikk, Texas
Hellesland, Jostein, siv.ing., bygg, USA/Canada
Håndlykken, Mathias, siv.ing., ADB, USA
Kronen, Hallgeir, siv.ing., bygg/geo., England
Kvålseth, Tharald O., Ph.D., maskin, USA ,
Moxnes, Erling, siv.ing., elektronikk, USA
Maage, Magne, siv.ing., bygg, USA ,
Narum, Paul, ADB, USA
Nilsen, Bjørn Petter, cand.real., organisk kjemi, USA ,
Nordgard, Olav Harald, M.Sc, elektro, USA
Nymoen, Lasse, siv.ing., bygg, Japan
Sandbakken, Morten, maskin (VVS), Indiana .

Regnskap

86 600
82 400
82 400
78 200

78 200
78 364

78 200

82 400
43 300
78̂ 200

82 400
86 600
86 600
69 568

42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
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Sandsör, Alf, siv.ing., ADB, USA 42 000
Sira, Terje, siv.ing., teknisk fysikk, USA 42 000
Skogsrud, Harald, siv.ing., elektro, USA 42 000
Sørensen, Svein Ivar, dr.ing., bygg, USA 42 000
Sorlie, Morten, kjemi, USA 42 000
Sovik, Sturte, cand.real., elektro, USA 42 000
Utseth, Rolf, kjemi, USA 42 000
Valutaomkostninger 1 475

d. NA TO Science Fellowship

Augustson, Jan Harald, cand.real., kjemi, U.K. 42 000
Berentsen, Oluf J., maskin/landbruk, USA 21 000
Bjørgen, Kjell, landbruk, USA 42 000
Fagerlund, Svein, ADB, USA 42 000
Guttormsen, Magne, cand.real., kjernefysikk, Tyskland 42 000
Langskog, Kjartan, B.Sc, bygg, U.K 21 000
Olsen, Odd-Arne, cand.real., biologi, USA 42 000
Pettersen, Jan Egil, siv.ing., ADB-elektro, U.K 42 000
Segalstad, Tom V., cand.real., geologi, USA 42 000
Skarelven, Harald, cand.real., ADB, USA 42 000
Skoglund, Liv, dr.ing., kjemi/biologi, USA 42 000
Smeby, Wiggo, cand.real., fysikk/mat., USA 42 000
Steinsland, Ingar Rune, ADB, USA 42 000
Thoresen, Kjell, B.Sc, fysikk, Sveits 42 000
Walaas, Sven Ivar, kjemi/biologi, USA 42 000

e. Korttidsstipend

Andersen, Øystein, bygg/geoteknikk, USA og Canada 5 250
Aulie, Jon, kjemi, U.K 10 500
Bratsbergsengen, Kjell, bygg, USA 25 200
Bratt, Johan Fredrik, siv.ing., maskin, USA 25 200
Bungutn, Hilmar, dr.ph., bygg/geo., USA 21 000
Digre, Marcus, prof, geoteknikk, Santo Domingo, USA,

Canada, Australia, Sverige og Finland 25 200
Drangsholt, Ole M., siv.ok., adm., USA 14 700
Dovre, Håkon, lic.techn., ADB, Australia 4 200
Elgsæter, Arnljot, Ph.D., fysikk/matematikk, USA 16 800
Erichsen, Stian, Ph.D., skipsbygging, Japan, Tyskland 21 000
Faltinsen, Odd, maskin, USA 25 200
Frostad, Per, elektro, USA 25 200
Fyen, Jan, cand.real., bygg/geo., USA 4 200
Granquist, Tom Eilert, bygg/geo., div.steder 8 400
Halbo, Leif, Ph.D., ADB-elektro, USA 25 200
Hansen, Erling Kjell, bygg/geo., USA 5 250
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Hansen, Thor-Erik, siv.ing., elektronikk, USA 16 900
Hessen, Magne Jan, kjemi, USA 5 250
Husebye, Eystein Sverre, Ph.D., geofysikk, Australia 25 200
Hveem, Sigurd, siv.ing., bygg, Frankrike 25 200
Johannessen, Jan Sæbø, Dr.techn., elektro, USA 8 400
Kavlie, Dag, Ph.D., bygg/geo., USA 25 200
Kvernvold, Oddmund, dr.ph., mekanikk, Tyskland 12 600
Larsen, Bjørn Tore, siv.ing., maskin, USA 8 400
Leer, Egil, Ph.D., anvendt fysikk, USA 12 600
Lydersen, Aksel, dr.techn., maskin, USA, Israel, England, Tyskland . . . 25 200
Moxnes. Erling, siv.ing., elektronikk, USA 12 600
Natvig, Bent, Ph.D., fysikk, matematikk, USA 25 200
Nordal, Rasmus, S., bygg, USA 25 200
Næumann, Roger, kjemi, USA 25 200
Ottar, Brynjulf, Ph.D., organisk kjemi, USA 6 300
Ryum, Nils, siv.ing., kjemi, Canada og Italia 25 200
Skog, Knut, siv.ing., ADB, USA 25 200
Solesvik, Arne Leif, siv.ing., elektro, England 25 200
Strøm, Svein iVsikk-matematikk, Tyskland 25 200
Trætteberg. arit, Ph.D., kjemi, V. Tyskland 25 200
Undheim, Kj 11, siv.ing., kjemi/biologi, Japan 4 200
Weber, Jan Erik, Ph.D., fysikk, U.K 8 400
Ødegård, Magne, siv.ing., geologi, Puerto Rico, USA 4 200
6 sommerskoler 32 280

ƒ. Vikarstipend for professorer og dosenter

Dosent Kjell Bratsbergsengen 27 000
Professor Marcus Digre 29 358
Dosent Kjell E. Eimhjellen 35 657
Professor Olav Erga 29 550
Professor Stian Erichsen 27 000
Professor Odd Faltinsen 27 156
Professor Torstein K. Fanneløp 39 930
Professor Tor Hagfors 41 748
Dosent Terje Hertzberg 27 000
Professor Knut Holt 25 630
Professor Arnljot Høyland 27 000
Professor Herman Krag 19 304
Professor Aksel Lydersen 27 000
Professor Rasmus L. Nordal 27 000
Dosent Helge Nørstrud 27 000
Professor Nils Ryum 27 000
Professor Torbjørn Sikkeland 27 000
Professor Andreas Tonning 27 000
Professor Harald A. Øye 27 000
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g. Ingeniørstipend

Foss, Jan Erik, ing. kjemi, Tsjekkoslovakia/Japan 16 800
Myklebust, Arne, elektro, USA 37 800
Revheim, Arne, ing., elektro, England 16 800
Thinn, Jørgen Vogt, ing., maskin, Nagoya, Japan 4 200
Utne, Rolf, ing., elektro, USA 37 800
Værøe, Tor, glassblåsing 8 400

ft. Postdoctorale stipend

Calverley, Martin John, Ph.D., England, kjemi, U i O 64 000
Ceccaroli, Bruno R.F., Dr.ing., Frankrike, kjemi, Kjemisk Inst.,

U i O 45 000
Cho, Kangjo, Dr.Eng., Korea, kjemi, NTH 72 000
Ferguson, John, F., Ph.D., USA, bygg, NIVA 72 000
Goll, Robert M., Ph.D., USA, geologi, Geologisk Inst., U i O 22 500
Immorlica, Anthony A. Jr., Ph.D., USA, fysikk, SI 64 000
Lacasse, Suzanne Marie Dr.Sc, Canada, geoteknikk, NGI 45 000
Lamvik, Michael, Ph.D., USA, fysikk, NTH 60 000
Malakis, Anastasios, Ph.D., Hellas, fysikk/matem., NTH 68 000
Napiorkowski, Marek Mariak, Dr.fiz., Polen, fysikk, NTH 30 000
Radosz, Maciej, Dr.nauk., Polen, kjemi, NTH 64 000
Robilliard, Kenneth R., Ph.D., Storbr., kjemi, NTH 60 000
Schneider, Leslie, Ph.D., USA, elektro, NTH 45 000
Sedlacek, Josef, Ph.D., Tsjkkoslovakia, kjemi, NIVA 45 000
Sinha-Roy, Subimal, Ph.D., India, geologi, Geologisk Inst.,

U i B 64 000
Soundararajan, Nedamegam, Ph.D., India, ADB-elektro,

Inst. for informatikk, U i O 45 000
Swiszczowski, Stefan, Dr.nauk, Polen, bygg, NTH 18 000
Tomaszewicz, Andrzej, Polen, bygg, NTH 60 000
Tomita, Takeshi, Dr.Sc., Japan, kjemi, Kjemisk Inst., U i O 32 100
T r o i t s k i y , P e t e r A . , C . S c , U S S R , s e i s m o l o g i , g e o f y s i k k , N O R S A R . . . . 20 000
Vlad, Serban-Nicolae, Dr. in geologie, Romania, geologi, NTH 45 000
Trygde- og reiseutgifter 134 596

i. Senior Scientists Visiting Program

Berger, Wolfgang H., Tyskland, geologi, U i O 20 000
Bethell, Donald, England, kjemi/biologi, NTH/NLHT 30 000
Chomiak, Jerzy, Polen, maskin, NTH 30 000
Comini, Gianni, Italia, ADB, NTH 45 000
Dean, Rober t , USA, bygg/geo., Norges hydrodynamiske lab., NTH . . . 30 000
Garlid, Keith, USA, kjemi/biologi, Inst. for fysikalsk kjemi, NTH 52 500
Garlid, Kermit, USA, kjemi, IFA, Halden, NTH 30 000
Krogh, Thomas E., Canada, geologi, Mineralogisk-Geologisk

Museum, U i O 20 000
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Lonten, David O., USA, matematikk, U i O 37 500
Metha, Povindar Kumar, USA, bygg, NTH 30 000
Monkmeyer, Peter L., USA, bygg/geo., Vassdrags- og

havnelaboratoriet, NTH 30 000
Olson, David LeRoy, USA, metallurgi, SINTEF 52 500
Perla, Renald Ivan, Canada, bygg, NGI 10 000
Rahn, Kenneth, USA, kjemi, NILU 30 000
Seifert, Karl E., USA, geologi, Mineralogisk—Geologisk

Museum, U i O 30 000
Van Atta, Charles, W., USA, fysikk/matem., U i O 45 000
White, Stan Herbert, Storbr., geologi, U i B 30 000
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• M l

NTNFs ORGANISASJON OG PERSONALE

1. VEDTEKTER

NTNFs vedtekter ble opprinnelig godkjent av Stortinget den 10. juli 1946. Det er senere foretatt
en del endringer, siste gang ved kgl.res. av 20. april 1979.

§ 1

Opprettelse

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) er opprettet som en selvstendig institu-
sjon med sete i Oslo ved stortingsvedtak av lO.juli 1946.

§2

Formål

NTNFs formål er å fremme den tekniske og dermed sammenhengende forskning til gagn for norsk
nærings- og samfunnsliv. Den nærmere avgrensning av NTNFs arbeidsområde fastsettes av Industri-
departementet etter forslag fra NTNF.

§3

Oppgaver

Innen det arbeidsområde som måtte bli fastsatt i samsvar med § 2, har NTNF følgende hovedopp-
gaver:

1. Arbeide for utbygging av den grunnleggende og anvendte forskning. Trekke opp generelle retnings-
linjer for forskningsarbeidet. Klarlegge hvilke forskningsoppgaver som til enhver tid ber priori-
teres til beste for norsk nærings- og samfunnsliv. Planlegge hvorledes dette best kan skje på en
effektiv og økonomisk måte.

2. Løse de ovenfor nevnte oppgaver gjennom offentlige myndigheter, institutter og næringslivets
laboratorier ved private eller egne midler.

3. Bistå de enkelte departementer, og i den utstrekning det lar seg gjøre, også andre myndigheter
og private, med utredninger av og uttalelser i saker disse måtte forelegge NTNF.

4. Fremlegge årlige budsjettforslag for bevilgninger til forskningsarbeidet og forvalte og fordele de
midler som bevilges NTNF fra staten, andre offentlige myndigheter og fra private.

5. Innen den tekniske og dermed sammenhengende forskning å arbeide for en koordinering av
bevilgningene og for en koordinering av forskningsarbeidet. Det ska! herunder søkes oppnådd en
hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene slik at en får en best mulig anvendelse av de til-
gjengelige ressurser uten hensyn til de utførende forskningsorganers organisasjonsmessige status.

6. Fremme opplysningsvirksomhet ved informasjonstjeneste gjennom egne eller andre institusjoner,
ved publikasjoner, møter, kurser og foredrag.

7. Samarbeide med forskningsorganer i inn- og utland.
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§4

NTNFs råd

NTNF har et råd som består av 40 medlemmer med personlige varamenn oppnevnt av Kongen etter
innstilling fra Industridepartementet. Departementet skal bygge sin innstilling på forslag fra de
nedenfor nevnte organer.

Gruppe 1:

Industridepartementet 1
Finansdepartementet 1
Fiskeridepartementet 1
Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1
Forsvarsdepartementet 1
Handelsdepartementet 1
Kirke- og undervisningsdepartementet . . . . 1
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1
Miljøverndepartementet 1
Olje- og energidepartementet 1
Samferdselsdepartementet 1
Utenriksdepartementet 1

Gruppe 2:

Landsorganisasjonen i Norge 2
Norges Industriforbund 8
Norges Rederforbund 2
Norges Håndverkerforbund 1

Gruppe 3:

Rådet for universiteter og vitenskapelige
høgskoler 5

Universitetet i Trondheim/Norges
tekniske høgskole 3

NTNF-instituttene 2
Andre forskningsmiljøer etter innstilling

fra Industridepartementet 2

Gruppe 4:

Representanter for de ansatte i NTNF-
instituttene og administrasjonen . . . . . . 2

Representanter for de ansatte ved SINTEF
og Chr. Michelsens Institutt, Avdeling
for naturvitenskap og teknikk 1

Universitetene og høgskolene i gruppe 3 skal avgi sine forslag til Industridepartementet omfat-
tende minst dobbelt så mange personer som det skal oppnevnes derfra, slik at Industridepartemen-
tet kan sikre at rådet representerer en bredest mulig faglig kompetanse.

Representanter i gruppe 4 har stemmerett i administrative saker og i saker som på forhånd ikke
er avtalt som politiske saker. I saker som ikke på forhånd er avtalt som politiske eller administrative
kan en avgjørelse ankes til Industridepartementet av et mindretall når de ansattes stemmegivning
har vært avgjørende for saksutfallet.
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§5
Rådsmedlemmenes funksjonstid

Rådets medlemmer oppnevnes for 4 budsjettår ad gangen, regnet fra 1. januar til 31. desember.
Oppnevnelsen forutsettes å foregå senest i november måned, slik at de nye medlemmer kan innkalles
til mote og delta i de i §§ 6 og 7 nevnte valg før 1. januar.

Halvparten av medlemmene skal uttre hvert annet år.
Rådets medlemmer kan oppnevnes på ny, men ingen må sitte i rådet mer enn to sammenhengende

valgperioder ad gangen. For representanter i gruppe 1 gjelder ikke denne innskrenkning i valgbar-
heten.

§6

Rådets forretningsorden

Rådet velger selv sin ordfører og varaordfører for 2 budsjettår ad gangen med adgang til gjenvalg.
Ordføreren innkaller til møte med minst 14 dagers varsel når han finner det formålstjenlig, og

minst 2 ganger hvert halvår. Han skal også innkalle til møte hvis minst 5 medlemmer ønsker en sak
lagt fram og krever møte.

Med enhver innkalling skal følge en redegjørelse for de saker som skal behandles på møtet. Rådet
kan gjøre vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er ordførerens
stemme avgjørende.

Det føres protokoll over rådets møter og vedtak. For øvrig fastsetter rådet selv sin forretnings-
orden.

Styrets medlemmer møter i rådet, men har ikke stemmerett. Rådets ordfører kan innkalle sak-
kyndige for å delta i møtene.

For utredning av spesielle oppgaver kan rådet oppnevne midlertidige utvalg eller det kan overdra
slike oppdrag til sakkyndige. Rådet kan etter samråd med styret benytte NTNFs administrasjon for
løpende oppgaver.

§7

NTNFs styre

Rådet oppnevner et styre bestående av formann, varaformann og seks medlemmer. Seks styremed-
lemmer utpekes av rådet og to medlemmer utpekes av de ansatte i NTNFs tilknyttede institutter
og administrasjonen. For de ansattes representanter oppnevnes varamenn. Såfremt en av de ansattes
representanter i løpet av valgperioden slutter i sin stilling, trer en av de oppnevnte varamenn inn
som styremedlem, og det foretas ny oppnevning av varamann på grunnlag av innstilling fra de ansatte.
De ansattes representanter i styret har stemmerett i administrative saker og i saker som ikke på for-
hånd er avtalt som politiske saker. I saker som ikke på forhånd er avtalt som politiske eller admini-
strative kan en avgjørelse ankes til Industridepartementet av et mindretall når de ansattes stemme-
givning har vært avgjørende for saksutfallet.

Styrets medlemmer velges for en 3-årsperiode med funksjonstid fra 1.januar. Styrets medlem-
mer kan gjenvelges. Gjenvalg bør ikke finne sted for mer enn en periode. Et rådsmedlem som velges
til styremedlem trer ut som rådsmedlem i den periode han sitter i styret.

Styret er beslutningsdyktig når formann eller varaformann og minst 3 medlemmer er tilstede. I
tilfelle stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

For å fremme forslag til de seks medlemmer i NTNFs styre som rådet utpeker, velger rådet en
valgkomite som skal bestå av rådets ordfører og varaordfører og 4 andre rådsmedlemmer.

§8

Rådets funksjoner

Rådet har følgende hovedoppgaver:

1. Fastlegge NTNFs hovedmålsettinger og godkjenne de langsiktige planer som utarbeides for å
gjennomføre disse.

2. Avgi uttalelse om viktige forskningspolitiske spørsmål av langtrekkende og prinsipiell karakter.

3. Fastlegge hovedallokeringen av antatte eller påregnelige pengemidler.
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Rådet skal dessuten:

— velge NTNFs styre etter reglene i § 7
— fastlegge instruks for styret
— godkjenne styrets beretning og regnskap
— vedta hovedlinjene i NTNFs organisasjon og instituttstruktur
— kunne opprette, nedlegge eller overføre institutter til annen myndighet samt knytte til NTNF

allerede bestående institutter
— fastlegge vedtekter for institutter knyttet til NTNF

All besluttende og utførende myndighet utenom det som er nevnt ovenfor er tillagt styret dersom
rådet ikke har truffet annet vedtak.

§9
Styrets funksjoner

Styret er NTNFs utøvende organ i samsvar med § 8 og har myndighet til å lede NTNFs arbeid etter
retningslinjer gitt av rådet.

Kongen tilsetter etter innstilling fra styret en administrerende direktør med funksjonstid 5 år og
med adgang til ansettelse på ny. Styret ansetter ovrige direktører i NTNFs sentrale administrasjon.
Styret fastsetter ved egen instruks administrerende direktørs myndighet og plikter. Styret fastsetter
også administrerende direktørs lønn.

Til behandling av de enkelte arbeidsområder kan styret oppnevne faste eller midlertidige utvalg.
Styret fastsetter myndighetsområde og plikter for disse utvalg.

§ 10
NTNFs administrerende direktør

NTNFs administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av NTNFs virksomhet etter de
vedtak som er truffet. Han ansetter det personale i NTNFs administrasjon som ikke ansettes av
styret (jfr- § 9).

Direktøren deltar i rådets og styrets møter uten stemmerett.

§ 11
Institutter under NTNF

For å ivareta behovet for forskningsvirksomhet som skal fremmes i henhold til §§ 2 og 3 og som
ikke er tilfredsstillende dekket, kan NTNF opprette institutter eller andre operative organer, og
forestå driften av disse.

I instituttenes vedtekter skal deres arbeidsområder og oppgaver presiseres og NTNFs myndighet
og ansvar klarlegges.

§ 12

Økonomi og regnskap

NTNF skaffer midler til veie til løsning av sine oppgaver ved forslag til tilskudd fra statsbudsjettet
og fra næringslivet og ved inntekter og midler skaffet til veie ved egen virksomhet.

Det utarbeides et budsjettforslag for de enkelte driftsår eller for lengre perioder. Dette oversendes
vedkommende departementer og til næringsorganisasjoner som yter tilskudd. For den indre økono-
miske styring fastsettes budsjetter for hensiktsmessige perioder.

NTNFs regnskapsår følger kalenderåret. Godkjent regnskap oversendes vedkommende departe-
menter) og næringsorganisasjoner som yter tilskudd.

Revisjonen av regnskapet skal forestås av Riksrevisjonen.
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§ 13
Årsmote

NTNF holder hvert år et årsmøte. Til årsmøtet innkalles rådets og styrets medlemmer med vara-
menn, medlemmer av utvalg, samt for øvrig som gjester de personer NTNF hver enkelt gang måtte
ønske å innby.

På årsmøtet orienteres om NTNFs virke og planer for fremtiden, samtidig som det ved foredrag
kan gis oversikter over aktuelle problemer innen NTNFs virkefelt.

§ 14
NTNF og forvaltningsloven

For vedtak i NTNF gjelder ikke forvaltningslovens regler om grunngivningsplikt og vedtaket kan
ikke påklages. For tjenestemannssaker gjelder likevel forvaltningsloven og regler gitt i medhold av
denne.

§ 15
Vedtektsendringer

Endring i vedtektene må skje ved kongelig resolusjon. Forslag fra rådet til slike endringer krever
2/3 stemmeflertall.
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2. RÅDETS SAMMENSETNING

Rådet besto pr. 31/12 1979 av 36 medlemmer med personlige varamenn oppnevnt av Kongen. 11
medlemmer er representanter fra næringslivet, 2 fra Landsorganisasjonen i Norge, 12 kommer fra
forskningssektoren og 11 fra forskjellige departementer. Funksjonstiden er 4 år.

Innstillende organ:

Industridepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forbruker- og administra-

sjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Handelsdepartementet
Kirke- og undervisnings-

departementet
Kommunal- og arbeids-

departementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Norges Industriforbund

Norges Rederforbund

Norges Håndverkerforbund
Landsorganisasjonen i Norge

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Norges tekniske høgskole

Universitetet i Trondheim
andre

Norges Handelshøyskole
Norges Landbrukshøgskole
Andre forskningsinstitutter
etter innstilling fra Industri-
departementet

Rådsmedlemmer:

Forhandl.direktør Odd Gøthe
Eksp.sjef Per Schreiner
Direktør Eirik Heen

Byråsjef Kari Skredc
Direktør Finn Lied
Dept. råd Asbjørn Skarstein

Eksp.sjef E. Skadsem

Førstekonsulent Jens L. Seip
Eksp.sjef Erik Lykke
Ekspedisjonssjef Steinar Kuli
Ambassadør Haakon Nord
Prod.planlegger Brita Borge
Direktør Gunnar Baalsrud
Avd.dir. K. Stahl Johannessen
Adm.direktor K.-E. Knudsen
Adm.direktør K. Kveim
Ass.forskn.sjef Ole H. Lie
Direktør Andreas Lønning
Generaldirektør H. Sandvold
Skipsreder Erik F. Lorentzen
Skipsreder Chr. K. Rytter
Direktør Helge Riis
Sekretær Liv Buck
Sekretær R. Røberg Larsen
Professor Brian A. Sturt
Professor Per S. Enger
Førsteamanuensis
Jon K. Gjønnes
Førsteamanuensis Anne Skancke
Rektor Inge Johansen
Professor Rolf Lenschow
Professor Andreas Tonning
Førsteamanuensis
Per R. Andenaes
Professor Terje Hansen
Professor Steinar Skjeseth
Direktør Jan A. Andersen
Dr.philos. Even Mehlum

Varamenn:

Underdirektør Odd Austveg
Konsulent Ida Hclliesen
Konsulent J.H. Flatøy

Konsulent Ole Erik Yrvin
Forskningssjef Frode Fonnum
Byråsjef Per Arne Johansen

Underdirektør Håkon Bjornes

Undcrdirektor Harald Bergh
Eksp.sjef Kåre Grønbech
Seksjonssjef T. Øwre
Byråsjef Nikolai Skeie
Direktør Ragnar Evensen jr.
Arb.styreformann S.H. Small
Direktør Øyvind Skard
Direktør J. Einerkjær
Direktør Ragnar Heger
Direktør Odd Gleditsch jr.
Direktør R. Fergestad
Adm.direktor H. Lund-Andersen
Skipsreder Wilh. Wilhelmsen
Adm.direktor Egil Abrahamsen
Direktør Eivind Halle
Avd.leder Egil Ahlsen
Redaktør K. Ribu
Professor Ernst Selmer
Førstekons. Johs. Dons

Dosent Tor Waaier
Professor Sunniva Vader
Professor Olav Erga
Professor Nils Ryum
Professor Aksel Lydersen

Professor Arne Jensen
Høyskolelektor Bjarne Bakka
Amanuensis Mette Eggen
Professor Einar Thorsrud
Direktør Einar Bolimcr
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3. ADMINISTRASJON

Rådets administrasjonskon tor:

Administrerende direktør:

Assisterende direktør:
(Industri, elforsyning, bergverk, innen-
lands samferdsel, forurensninger, by- og
regionplanlegging)
Avdelingsdirektør:
(Bygg og anlegg, skipsfart/skips-
bygging, energi)
Avdelingsdirektør:
(Personell)
Administrasjonsleder:
Sekretariat for langtidsplanlegging:
Etterutdanning:

Regnskap:
Budsjett/statistikk:

Ko mitesekretariater:

Verkstedsindustri:
(I samarbeid med Mekaniske Verk-
steders Landsforening)
Elektronisk industri:
Kjemisk industri:
Næringsmidler/teknisk biokjemi:
Metallurgisk industri :
Bergindustri:
(1 samarbeid med Bergverkenes Landssammen-
slutning Iiulustri<;ruppe (BVLI))

Tre og treforedling:
Elf oi'sy ning/elkraf tindustri:
Ene', -i:
Kontinentalsokkelen:
Skipsfart og skipsbygging:
(I samarbeid med Norges Rederforbund)
Innenlands samferdsel:
Bygge- og anleggsvirksomhet:
Forurensninger:

Arbeidsmiljø:
Automatisering og databehandling:
Romvirksomhet:
Vitenskapelig personell:

Adresser:

Administrasjonskontor:

Avdeling for etterutdanning:

Avdeling for romvirksomhet:

Grafisk kontor, NTNF:

Cand.real. Robert Major (til 1.2.80)
Professor dr.med. Gudmund Harlem (fra 1.2.80)

Sivilingeniør Tore Tysland

Cand.real. Jan M. Døderlein

Sivilingeniør, cand.jur. Toralf Hernes

Sivilingeniør Nils Marås
Sivilingeniør Hans Jakob Vik (inntil 31.8.79)
Cand.oecon. Ole Elsrud (inntil 1.7.79)
Siviløkonom Einar Li (fra 1.9.79)
Statsaut. revisor Odd Yngvar Ek
Reg. revisor Kari Ajer

Avd.direktør Lars H. Prytz

Professor 'leidar Kuvås, Ph.D.
Cand.real. Terje Jørgensen
Sivilingeniør John Haug
Sivilingeniør Egil Eike
Overingeniør Finn R. Eriksen

Sivilingeniør Egil Eike
Forskningssjef Harald Riege
Sivilingeniør Øyvind Ulfsby
Sivilingeniør Einar Landmark
Forskningssjef Inge Johnsen

Forskningsleder Knut Østmoe
Sivilingeniør J. F. Reymert
Ur.ing. II. C. Jliristriiscn (inntil 1.1.80)
Dr. ing. Kari Blcgen (fra 1.1.80)
Sivilingeniør Kjeld Rimberg
Sivilingeniør H.-P. Klemmetsen
Avdelingssjef Bjørn Landmark
Avdelingsdirektør Toralf Hernes

Sognsveien 72, Tåsen, Oslo 8
Tlf.: (02) 23 76 85

Forskningsveien 3 b, Blindern, Oslo 3
Tlf.: (02) 14 35 90

Gaustadalleen 30, Blir. . ." lo 3
Tlf.: (02) 14 35 90

Aasmund Vinjes vei 43, Blindern, Oslo 3
Tlf.: (02) 14 35 90 201



4. REPRESENTANTER OPPNEVNT I ORGANER UTENFOR NTNF

Asfaltindustriens Laboratorium, Oslo, styret:
Professor Rasmus Nordal, NTH

Astrup & Son's Forskningsfond, Oslo, styret:
Professor N.A. Sørensen, NTH

Bergverkenes Landssammenslutnings Industrigruppe, Trondheim, rådet:
Professor Ivar Berge, NTH
Professor Marcus Digre, NTH

Den norske nasjonalkommisjan for UNESCO, Oslo:
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Reg. revisor Kari Ajer, NTNF
Varamann: Sivilingeniør John Haug, NTNF

Elkem-Spigerverket A/S Forskningsfond, Oslo, styret:
Direktør Herman Wintermark, Det norske Veritas
Varamann: Professor M. Brostfup Muller, NTH

Elektronikklaboratoriets råd, Trondheim:
Forskningssjef Helmer Dahl, CMI
Varamann: Direktør F.L. Galtung, CMI
Forskningssjef Thomas Hysing, SI
Varamann:Professor Reidar Kuvås, Ph.D., NTNF

Faglig råd for miljødatasenteret ved Meteorologisk institutt:
Avdelingsleder Thor Hægh, IK.U
Varamann. Cand.real. Harald Rostad, NTNF

Flystøy kommisjonen, Oslo:
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Audiofysiker Gordon Flottorp, Luftfartsdirektoratet

Fondet til fremme av bransjeforskning m.v., Oslo, styret:
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Direktør H.W. Riddervold, formann
Direktør Inger Koppemaes, H. Koppernæs & Sønner, Ålesund
Direktør Egil Lie, Hunsfoss Fabrikker, Vennesla

Forskningsrådenes samarbeidsutvalg, Oslo:
Direktør Finn Lied, FFI
Direktør Robert Major, NTNF

Forskningsrådenes Statistikkutvalg, Oslo:
Reg. revisor Kari Ajer, NTNF

Forsvarets forskningsnemnd, Kjeller
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Professor Olav Holt, Univ. i Tromsø
Direktør Johannes Moe, SINTEF
Forskningssjef S.G. Terjesen, Herøya Salpeterfabrikker

FSUs utvalg for økotoksikologisk forskning, Oslo:
Dr. H. C. Christensen, NTNF

Garveindustriens Forskningsinstitutt, Oslo, styret:
Avdelingsleder Rich. W. Westergaard, SI

GEONOR A/S, Oslo, styret:
Ass.direktor Tore Tysland, NTNF
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Handelsdepartementets utvalg for eksportfremmende tiltak:
Ass. direktør Tore Tysland, NTNF
Varamann: Sivilingeniør H.-P. Klemmetsen, NTNF

Industrilaboratoriet A/S, Kristiansund N, styret:
Dr. Viggo Mohr, NTH
Varamann: Sivilingeniør Norvald Nesse, NTH

Industriseminaret, Oslo, styret:
Avd.direktør Kjell Stahl Johannessen, Industriforbundet
Varamann: Avd.direktør Toralf Hernes, NTNF

Industriekonomisk Institutt, rådet:
Ass.direktør Tore Tysland, NTNF
Varamann: Instituttsjef Drude Berntsen, NR

Innredningsindustriens Forskningsgruppe, Oslo:
Direktør Oddwin Skaiaa, Bærums Verk

Institutt for grafisk forskning, Oslo, styret:
Forskningsleder Sigmund Naevdal, CMI

Interdepartementalt utvalg vedrørende støy:
Professor Asbjørn Krokstad, NTH

Kontrollrådet for kvalitetsmerking, Norges Standardiseringsforbund, Oslo:
Sivilingeniør Jan F. Reymert, NTNF

Margarinfabrikkenes Forskningsfond, Oslo, styret:
Sivilingeniør John Haug, NTNF

Dr. Mathias Sems Fond, Oslo, rådet:
Ass.direktør Tore Tysland, NTNF

Mur-sentret, Oslo, styret:
Professor Sven D. Svendsen, NTH
Varamann: Laboratorieingeniør Alf M. Waldum, NLH

NORDFORSK
Representanter til plenarmøtet (1980):

Professor Andreas Tonning, NTH
Adm.direktør Gudmund Harlem

NORDFORSK, styret:
Ass.direktør Tore Tysland, NTNF
Varamann: Avd.direktør Toralf Hernes

NLVFs Utvalg fornæringsmiddelforskning, Oslo:
Sivilingeniør John Haug, NTNF

NL VFs Utvalg for forskning i naturgrunnlag og -miljø, Oslo:
Professor Jostein Goksøyr, UiB

Norsk Fysikkråd, Oslo:
Oppnevnt etter innstilling av NTNF:
Professor Alv Egeland, UiO
Varamann: Forskningssjef Jon Olav Berg, IFA

Norsk Hydros sikringsfond f or Sentralinstitutt f or industriell forskning, Oslo, styret:
Direktør Robert Major, NTNF

Norsk Keramisk Selskap, Oslo, styret:
Dosent Sigmund Urnes, NTH
Varamann: Professor T. Førland, NTH
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Norsk Kjemisk Selskaps Fond, Oslo, styret:
Professor N.A. Sørensen, NTH
Varamann: Sivilingeniør John Haug, NTNF

Norsk Matematikkråd, Oslo:
Dr. Even Mehlum, SI
Varamann: Sivilingeniør Helge Moen, IFA

Norsk Sveiseteknisk Forening, Oslo, styret:
Professor N. Christensen, NTH
Varamann: Dosent Victor de Lange Davies, NTH

Norsk Tekslilinstitutt, Bergen, styret:
Direktør Jan A. Andersen, Sverre Munck A/S

Norske Spisefettprodusenters Forskningsforening, Oslo:
Professor K. Norum, UiO
Varamann: Dosent Jan Pedersen, UiO

Oluf Volds fond til fremme av norsk havforskning, Bergen, styret:
Professor Hans Brattstrøm, UiB
Professor Håkon Mosby, UiB

Plastforsk, Oslo, styret:
Sivilingeniør Yngvar Carelius, SI

Produksjonsteknisk Forskningsinstitutt, Oslo, styret:
Professor Øyvind Bjørke, NTH

Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp, Oslo:
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Direktør Finn Lied, FFI

Råd for forskning for samfunnsplanlegging, Oslo:
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Avd.direktør Jan M. Døderlein, NTNF
Varamann: Dr.ing. Kari Blegen, NTNF

Rådet f or teknisk terminologi, Oslo:
Arkitekt Harald Kristiansen, NBI

Selskapet f or landbrukets ncsringsmiddelforskning, Oslo,
Representantskapet:

Dr. Viggo Mohr, NTH
Varamann: Sivilingeniør Olav Aasmundrud, Collett-Marwell Hauge A/S

Statens teknologiske institutt, Oslo, styret:
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Ass.direktør Tore Tysland, NTNF
Varamann: Avd.direktør Toralf Hernes, NTNF

Statens Veiledningskontor for Oppfinnere, styret:
Oppnevnt etter innstilling fra NTNF:
Direktør Finn Rafn, Porsgrunn

Steinindustriens Kontor for Forskning og Informasjon, Oslo, styret:
Professor M. F. Vokes, NTH

Teglindustriens Forskningsinstitutt, Oslo, styret:
Professor Sven D. Svendsen, NTH
Varamann: Sivilingeniør Finn E. Madsø, Mur-sentret

Utvalg for industridesign ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo:
Professor Hans Granum, NTH
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Varefakta-Komiteen og dens arbeidsutvalg, Oslo:
Førstelektor, dr.philos. Svend Lilledahl Andersen, UiO
Varamann: Sivilingeniør Eirik Raknes, NTI

Varefakta-Komiteen, Oslo:
Forskningssjef Karl Mørkved, NTI
Varamann: Professor Bjarne Underdal, UiO
Sivilingeniør Olav Sundsvold, Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt
Varamann: Forskningssjef G. Lunde, SI

Vassdrags- og havnelaboratoriet, Trondheim, styret:
Direktør E.M.Q. Røren, Akergruppen
Varamann: Sivilingeniør Ivar Børseth, Ingeniørfirmaet GRØNE R

Verkstedsindustriens Forsknings- og Undervisningsgruppe, Oslo:
Direktør Rudolf Lindboe, National Industri A/S
Direktør Robert Major, NTNF
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over personalet ved de etablerte institutter, ved administrasjons-
kontoret, personale ansatt av rådets utvalg og komiteer, forskere som lønnes med midler bevilget av
rådet, lndustristipendiater samt personale ved de samarbeidende institutter.

Pr. 31. desember 1979

Etablerte institutter
Sentralinstitutt for industriell forskning . . .
Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt.
Norges Skipsforskningsinstitutt
Norges byggforskningsinstitutt
Norges Geotekniske Institutt
Institutt for fjellsprengningsteknikk
Transportøkonomisk institutt
Norsk institutt for by- og regionforskning . .
Norsk institutt for vannforskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Regnesentral
Norsk senter for informatikk
Institutt for Atomenergi
Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser

Sum etablerte institutter

Annet personale lønnet av NTNF
NTNF-adm
Avd. for Romvirksomhet
NORSAR
Fellesfunksjonaerer Blindern
Personell lønnet med bidrag fra NTNF
lndustristipendiater

Sum annet personale

Samarbeidende institutter
SINTEF
Chr. Michelsens Institutt . .
Industriøkonomisk institutt
Norsk undervannsinstitutt .

Sum samarbeidende institutter

Totalt

U&H-
utdannet
personale

126
56

112
64
50

8
58
41
58
24
51
12

125
39

Ingeniører
m/2- og 3-årig

tekn. skole

77
24
53
27
22
10

6
2

34
10
_
1

128
9

Annet
personale

124
31
79
78
57

4
43
30
67
38
30
31

266
24

824

24
6
7
1

50
5

93

457
45
22
16

540

403

28
3

10

41

I alt

327
111
244
169
129
22

107
73

159
72
81
44

519
72

902 2129

48
8
7

22
12

97

72
42
17
23
72

5

231

110
18
3
4

135

579

292
32
10
16

350

1349

1

3

859
95
35
36

025

3851457
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