NFF	
  Historie	
  02.	
  -‐	
  Inspirasjon	
  fra	
  Sverige
NFF Historie 03. - Den første NFF konferansen Konferansen gikk over to dager. Opplegget var som
den måten senere års fjellsprengnings- konferanser er gjennomført på. Lunsjen ble riktignok tilgodesett
med en hel time.
Foredragene varierte fra 10 – 15 minutter for prosjektrapporter mens Rolf Selmer-Olsens 2 foredrag
fikk hver tilmålt 30 minutter.
Foredragsholdere og tema?
- Hans J.Bjaaland fra NVE foredro om hydrauliske rigger
- Kjell Karlsen fra Bronder om tunge rigger
- Tobias Haugland fra Betongbygg om Brokke
- Tron Jorstad fra Furuholmen om Røldal Suldal anlegget
- Odd Johannessen fra NVE om Rana kraftverk
- Jarle Ravn også fra NVE med økonomiske sammenligninger
- Baard Hoel fra Fjellsprengningskontoret presenterte en metodeanalyse
- Morten Johnsen fra Astrup Aubert om en stigematerrigg
- Thor Johansen fra Furuholmen om stigematerrigg på Brokke
- Brynjulf Raae fra Rana Gruber om pallboring
- Kjell Gimse fra Sydvaranger om pallboring med Down-the-Hole utstyr
- Lasse Hauff fra Vinterbru pukkverk om driving med grovt utstyr
- Knut Tovshus fra Fjellsprengningskontoret om undervannssprengning på Kykkelsrud
- K.Wülfert fra Yrkeshygienisk Institutt om fare ved bruk av motorer under dagen
- K.I.Simonsen fra NVE om full face stigortdriving med Alimakutstyr
- Helge Hjort fra Selmer om sjaktdriving
- så en serie foredrag om bruk av Anfo ved Aage Østerstrøm fra Dalen Portland / Leif Halvorsen fra
Fosdalen / Finn Raaum fra Grubernes / Odd Håkenstad fra Sprengstoffinspeksjonenom.
- Deretter nok en serie om presplitting ved Anders Heltzen / Tor Frimann Barbo /Eskild Bentzen alle
fra Kontor for Fj.spr,teknikk og Reidar Kr.Bjerkan fra Veidekke.
- Deretter Mehmed Babic også fra Kontoret om borhullsavvik
- Rolf Selmer Olsen presenterte to foredrag, først om svelleleire så om sprakefjell.
- Siste fordrag gjaldt analyse, plan og kontroll for veibygging ved Åsmund Fjøsne fra
Byggforskningsinstituttet.
Som en ser var foredragene i dominerende grad rettet mot prosjekter, utførelse og gjerne økonomi.

	
  

