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2004 samarbeidsavtale mellom DSB og BfF

BfF er et selvstendig organ (består av organisasjoner og virksomheter knyttet til 

fjellsprengning)

BfF er DSB sitt faglige kontaktledd mot bransjen

DSB kan i enkeltsaker gi BfF et spesielt mandat

Viktigste oppgave er  HMS i 
bransjen.
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BfF

▪ Bransjeråd for Fjellsprengning

➢ Arbeidsgivere v/MEF

➢ Arbeidsgivere v/Norsk Bergindustri

➢ Arbeidsgivere v/EBA

➢ Arbeidstakere v/Norsk Arbeidsmandsforbund

➢ Byggherre v/Statens vegvesen

➢ Byggherre v/Nye veier

➢ Sprengstoffleverandører

➢ Interesseorganisasjonen NFF

➢ Rådgivende ingeniører

DSB har møterett
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Avtale med DSB  2010

• BfF er av DSB satt til å forvalte og administrere 
sertifiseringsordningen for

-Bergsprengningsledere

-Bergsprengere

-Teknisk sprengning 
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Avtale med DSB 2010

▪ I samarbeid med DSB utvikle fagplaner/kvalifikasjonskrav

▪ Landsdekkende kurstilbud

▪ Bergsprengningsleder

▪ Prøve for bergsprengersertifikat

▪ Teknisk sprengningskyndig

▪ Kurs i forhold til fornyelse av sertifikater
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Avtalen ble i fornyet i 2018

▪ Formålet med avtalen er å regulere hvordan BfF skal 
ivareta oppgaven som utpekt kursadministrator, 
kursarrangør og eksamensadministrator etter forskrift av 
15.juni 2017.

▪ og bidra til utvikling av faglig kompetente 
bergsprengningsledere, teknisk sprengningskyndige og 
bergsprengere.
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Kursadministrator

▪ Utvikle kravspesifikasjon for kursene og sikre og følge opp 
gjennomføringen av kursene

▪ Definere maks antall deltakere pr kurs

-Alle oppfrisknings kurs

-Bergsprengningsleder

-Teknisk sprengningskyndig

Spesifikasjonene skal presenteres og godkjennes av DSB
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Kursadministrator

▪ Utvikle og sette krav til kursarrangør

▪ Sikre at alle kurskandidater oppfyller kravene til å melde 
seg opp til aktuelt kurs. 

▪ Sørge for at det gis et tilfredsstillende landsdekkende 
kurstilbud.

➢ Det er DSB  som godkjenner arrangør
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Kursarrangør

▪ Sikre at kursmaterialet tilfredsstiller kravspesifikasjonene til 
kursinnholdet, samt øvrige krav som er satt til kursarrangør. 

▪ Sikre at kursinnholdet er oppdatert i henhold til 
regelverket.

▪ Sikre at kursadministrator har forhåndsgodkjent deltakere
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Kursarrangør

▪ Hva hvis du stryker?

Bergsprengningsleder:

To ganger:  Nytt kurs før ny prøve

Tre ganger: Vente ett år før nytt kurs og prøve

Bergsprenger:

To ganger:  Oppfriskningskurs før ny prøve

Tre ganger: Vente ett år før nytt oppfriskingskurs og 
prøve
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Eksamensadministrator

▪ Utvikle, gjennomføre, rette prøver og utstede bevis. 

▪ Vurdere om kandidaten oppfyller kravene til å melde seg 
opp til aktuell prøve.

▪ Fysisk til stede

▪ Egnehetester: BfF skal på anmodning fra DSB kunne utføre 

nødvendig egnethetstest av personer fra andre EØS-land.

▪ Testen skal være på norsk.
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BfF

▪ Vi har 5 til 6 møter pr år

▪ Møte med DSB 1 til 2 ganger pr år
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BfF

▪ Det har blitt utarbeidet en veileder for søknad om 
oppbevaring av eksplosiver. 

▪ Film rettet mot maskinførere angående gjenstående 
sprengstoff

▪ Hunder til søk av gjenstående sprengstoff
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Gjenstående sprengstoff

▪ Notat vedrørende sprengning av skjæringer, veiskjæringer 
ble overlevert statens vegvesen i 2017 ( kan hentes ut på nff.no)

▪ En gruppe som nå jobber med dagsprengning

▪ En gruppe som nå jobber med tunnelsprengning
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Temakvelder 

▪ Begynte i 2017 i Arendal, Stavanger, Trondheim 

▪ 2018  Bodø, Bergen, Hamar

▪ 2019 Narvik, Molde, Horten
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Temakvelder 2020

▪ Sarpsborg,  hadde vi i februar

▪ Alta 27. mai 

▪ Førde 7. oktober
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Takk for oppmerksomheten

Olaf Rømcke


