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Samarbeidsavtale mellom DSB og BfF ,  2004.            

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.



BfF-DSB Avtale 2004

-BfF skal koordinere og gi innspill på vegne av bransjen.

-Rådet skal ha en sammensetning som er representativ i 
forhold til fjellsprengningsmiljøet.



BfF

▪ Bransjeråd for Fjellsprengning

➢ Arbeidsgivere v/MEF

➢ Arbeidsgivere v/Norsk Bergindustri

➢ Arbeidsgivere v/EBA

➢ Arbeidstakere v/Norsk Arbeidsmandsforbund

➢ Byggherre v/Statens vegvesen

➢ Sprengstoffleverandører

➢ Interesseorganisasjonen NFF

➢ Rådgivende ingeniører

DSB har møterett



BfF

➢ Medlemmer

➢ Vegard Olsen

➢ Frode Mosenget Andersen

➢ Sigbjørn Lian 

➢ Steinar Rindhølen

➢ Harald Fagerheim

➢ Thor Kristian Hustveit

➢ Nils Ramstad

➢ Lasse Fjeldberg 

➢ Olaf Rømcke 



BfF

➢ Varamedlemmer

➢ Knut Petter Netland

➢ Finn Bangsund

➢ Thomas Norland

➢ Glenn Seland

➢ Arild Neby

➢ Ine Hauklien

➢

➢ Jan-Egil Blix

➢ Jørn Ivar Solum



Avtale med DSB  2010

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

-Bergsprengningsledere

-Bergsprengere

-Teknisk sprengning 



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





UDU - Utdanningsutvalget

▪ UDU består av representanter fra BfF, MEF, EBA, NFF og 
NAF

▪ UDU er bransjerådets organ for å påse at arbeidet blir 
gjennomført og at bransjerådet blir holdt informert

▪ BfF har gitt UDU et mandat 
➢ Ta ansvar for utvikling av kompetanseplattformer, fagplaner og 

kursinnhold.

➢ Gir MEF, EBA og NFF ansvar for gjennomføring og administrasjon 
av ett landsdekkende kurstilbud.

➢ Gjennomgang og endringer i opplæringsprogrammet



➢ Vi har 5-6 møter pr år

➢ Møte med DSB 2 ganger pr år 

➢ Møte med Statens vegvesen 2 ganger pr år



HMS i bransjen

➢ Høring i forbindelse med forskrifts endringer

➢ Hvordan unngå konkurranse på sikkerhet 

➢ Gjenstående sprengstoff

➢ Priming av salve

➢ Tilsyn

Hva med en bransjestandard ???



Utførelse av sprengningsarbeid
Planlegging utførelse og               
dokumentasjon

Utgitt 2022???? 



Sertifisert Bergsprengningsbedrift 

Bransjeråd for fjellsprengning

2025



▪ Hvordan gjøre sprengningen enda sikrere?

▪ Hva kan vi gjøre for å følge forskriften bedre?

▪ Endringer i forskriften uten at det reduserer sikkerheten ?



▪Ordet er fritt 


