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Var det bedre før ?
Først og fremst når var før ?
Før for meg var håndholdt boring med småhull, luftdrevne borrigger, 20 
intervallsprang i millisekundserien, ANFO og dynamit på 70-, 80-, og 90-tallet!

Jeg vil se litt på :
* boring/boreutstyr/borsynk, 
* boremønster, 
* kontursprengning, 
* ANFO-sprengstoff og ladeutstyr, 
* tunneldrift, 
* rystelsesmåling

Jeg vil også vise ett par high-speed filmer av sprengning
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Borgang 11 og 12
34 til 40 mm

2”
51 mm

SMÅHULL

GROVHULL

2 ½ “
64 mm

Opp til 4”
102 mm







Arbeidshesten på 1970-tallet

Kryssskjær Stift

283 til 425 liter/s           Arbeidstrykk 7 bar



Roc 302 brukt ved sprengningsforsøk, Franzefoss Bruk Båndkall ca. 1988

Borgang 11



60 cm



Godthåp (nå Nuik) på Grønnland 1976



Pallboring





Produsert fra 1974, kanskje før

========================









Siste kjente bruk er på Atlanterhavsveien i 1988
Anleggsleder Smedberg (senere Titania)
var fra 1972 ca. 10 år ansvarlig for utbygging 
av ny veg langs Suldalsvannet.
Jeg var rådgiver for Vegdirektoratet.

Fjellet stupte bratt ned i sjøen. 
Flere steder måtte ferga på Suldalvannet 
legge inntil ved fjellveggen og ligge det til 
folkene hadde boret, ladet og gjort klart til å  
sprengt ut et platå slik at det etter sprengning 
var mulig å få boreutstyret på land.
Deretter boret de med Geit.
Smedberg sa alltid : «Jeg har to typer geiter på 
anlegget borvogna og de som betjener den.»



60 cm

Vi var svært opptatt av kontursprengning.
Det skulle helst ikke være flere riss i fjellet enn mellom hullene i en 
konturrekken
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Swedish experience

Swedish
experience

cross-hatched area :
----Norwegian experience

No difference between
Smooth blasting and
presplitting

The distance between the countour holes in a line of holes is 
dependent of the bore hole diameter and of the rock quality.

Hole diameter



E 18 Haneviktunnelen 1976
E 18 Svinland-
tunellen 1978







Forvitret kalkleirskifer Diabas

Alnabru Oslo ca. 1975

Borehullsdiameter : 63 mm
Hullavstand : 60 cm
Rørladninger 180 g/m + 10 g/m 
det. lunte
Opptenning : momenttennere



Sprengning med ISANOL
ANFO uttynnet med Isopor



Franzefoss, Sandvika 1973

Contour blasting
in tunnels.

Normaly the same
princippels as by
blasting in road
cutts and by 
construction
blasting.



Presplitt



Slettsprengning



===============================================



ANFO utgjorde i 1980 ca. 15 %
av det totale forbruk



Priser ca. 1975





Leistad Ropstad
81 deltakere fra hele sprengningsbransjen



MÅLING AV
RYSTELSER

Mekanisk 
vibrasjonsmåler



Tellus-skivene ble avlest
ved bruk av lupe.
Utslaget i my (tusendels mm)
kunne beregnes
ut fra omregningsfaktoren 7,15



AVA 71 B
Mye brukt elektronisk
vibrasjonsmåler



Utskrift på 
varmeømfintlig papir



Min tidligere kollega
Terje Hagen i aksjon. 



Målebilen
T-banen, Vendesløyfa





Tidligere forsøksstasjon i Heggedal









Ved toppverdimåling skyldes ofte avviket 
mellom målingene fra forskjellige 
måleinstrumenter at de høyfrekvente
Svingningene ligger ovenpå 
hovedfrekvensen.









300 m salvelengde, 65000 kubikkmeter fjell,
1000 borehull, 29,5 tonn sprengstoff,
3000 tennere, 1000 koblingsblokker





EFEE  European Federation of 
Explosives Engineers.
EFEE har 24 medlemsland
NFF er medlem av EFEE

EFEE har som sentral oppgave å lage en opplæringsordning for “shotfirers and blast 
designers” i de medlemsland som ønsker ådelta I en overnasjonal opplæring i Europa.

. 



PECCS er et prosjekt gjennomførres av  EFFE
Det startet høsten 2016 og avsluttes høsten 2019

EFFE-prosjektet PECCS har partnere fra 8 europeiske land,
Sverige, Estland, Tyskland, Portugal, Frankrike, GB, Romania 
og Norge



Prosjektarbeidet har pågått i 2 ½ år.
Det er utarbeidet Power Point Programmer, «guidebooks» 
(veiledning), øvelsesoppgaver og eksamensoppgaver for 
undervisning på fagfeltene geologi, sprengstoffer, 
tennmidler, forsiktig sprengning, sprengning av 
byggegroper og veiskjæringer, kontursprengning og 
tunnelsprengning. 
Det er holdt prøvekurs i Stockholm, Paris og Dresden.

Prosjektet presenters I et såkalt Multiplyer Event i Berlin 27/3-2019.



Fra høsten 2019 starter undervisningen 
i noen av EFEE’s medlemsland. 
Undervisningen får likt innhold i alle skoler 
som vil undervise etter «EFEE’s Education System». 
Det blir anledning til å avlegge avsluttende eksamen. 

Etter bestått eksamen utsteder EFEE et sertifikat som 
skal være likeverdig uavhengig av i hvilket land eller 
på hvilken skolen undervisningen er gitt:
Pan-European Competensy Certificate
for Shotfirers and Blast designers.



Takk for oppmerksomheten !


