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april.   
 
Det inviteres også til enkel middag etter årsmøtet. 
 
Oslo, 10. april 2018 
 

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk 
- Styret - 

 
 
 
 
Vi minner om temadagen som i år har tittelen «Hvordan få til en bedre samhandling og 
effektiv gjennomføring av prosjekter?» som avholdes i forkant av årsmøtet. 
Driftsmetodikken Lean, involverende planlegging og digitalisering er årets temaer på NFF 
temadag i regi av NFF. Få med deg seks foredragsholdere og etterfølgende paneldebatt!  
 
Temadagen starter kl 13.00, med registrering og lett servering fra kl 12.00. 
 
Program og påmelding på www.nff.no, www.tekna.no eller ta kontakt med Siri Engen 
(siri.engen@tekna.no eller på telefon 932 59 564). Middag for deltakere på temadagen er 
inkludert. 
 
Det er mulig kun å delta på årsmøtet og middag, påmelding til middag sendes Siri Engen.  
Middag for de som kun deltar på årsmøtet koster kr 350. 
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Sak 1 Styrets beretning for driftsåret 2017 
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) 
 

1. Innledning 

1.1. Foreningens formål 

Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av 
bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av sikkerhet og miljø, å hente impulser 
utenfra og samtidig gjøre norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for 
gode kollegiale forhold innen bransjen. 

1.2. Foreningens motto, visjon og verdier 

 

 Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen 

 

 Visjon 
 Viktigste kunnskapsarena for bruk av berggrunnen 

 

 Verdier 
 Det vi gjør skal være basert på kunnskap, vilje og engasjement 

 

1.3. Satsningsområder 

• Styrke sikkerhet, helse og miljø i bergfaget 

• Videreutvikle norsk bergteknologi 

• Rekruttere, utdanne og utvikle fagfolk 

• Aktiv kunnskapsdeling nasjonalt og internasjonalt 

• Skape attraktive møteplasser for nettverksbygging 

• Fremme optimal utnyttelse av berggrunnen 

• Markedsføre bransjens kunnskap utad 

1.4. Handlingsplan 

Styret utarbeidet en handlingsplan i 2016 for å innarbeide disse satsningsområdene i 
foreningens virksomhet. Og denne handlingsplanen ble fulgt opp videre i 2017. Både strategi 
og handlingsplan ligger tilgjengelig på nff.no. 
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2. Nøkkeltall og -informasjon om NFF 

2.1. Økonomi 

Overskudd  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Overskudd i tusen kroner 3868 5211 1418 -119 -66 1806 900 1157 334 

Herav WTC 2017 i Bergen 1025 2965 -536 -501      

 
Foreningens økonomiske situasjon er fortsatt god. Årets resultat ble bedre enn det som var 
budsjettert. I stor grad skyldes dette høyere inntekter i forbindelse med WTC og foreningens 
kurs og konferanser enn antatt. 

2.2. Medlemmer 

Medlemstall 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Personlige medlemmer 1031 1078 1100 1076 1072 1102 1090 1044 1002 

Firmamedlemmer 76 73 73 73 67 63 58 78 53 

Støttemedl. Int. virksomhet 23 27 27 25 23 23 24 22 22 

Sum 1130 1178 1200 1177 1162 1188 1172 1144 1077 

 
Medlemsmassen er stabil, selv om det nok er flere utskiftinger i løpet av et år enn det som 
kommer fram her. 

2.3. Tunnelstatistikken 

Uttatt berg  
(i mill. fm3) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Jernbane 1,87 0,83 0,61 1,79 2,15 1,00 0,35 0,32 0,42 

Veg 4,02 5,00 4,45 2,55 1,74 3,88 3,33 3,42 1,17 

T-bane 0,00 0,00 0,01 0,25 0,01 0,00 0,05 0,00 0,02 

Vannforsyning 0,01 0,01 0,00 0,02 0,06 0,06 0,05 0,02 - 

Vannkraft 0,79 0,81 1,49 1,00 0,82 0,42 0,29 0,42 0,48 

Avløp 0,31 0,37 0,28 0,21 0,35 0,21 0,08 0,00 - 

Lagringshaller 0,76 0,02 0,00 0,25 0,45 0,01 0,00 0,16 0,09 

Andre 0,09 0,23 0,25 0,46 0,49 0,43 0,42 0,18 0,22 

Sum 7,84 7,27 7,09 6,53 6,06 6,01 4,59 4,52 2,40 

 
Tunnelstatistikken holdes fremdeles i hevd og 2017 ble nok et rekordår. Dette ble det høyeste 
volumet som er registrert siden NFF startet med Tunnelstatistikken i 1971. Det er viktig å 
bemerke at det også tas ut store mengder berg i dagen – dette har vi ikke laget noe statistikk 
på.  
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2.4. Æresmedlemmer 

I 2017 ble Thor Skjeggedal velfortjent utnevnt som nytt æresmedlem, etter mange år som 
foreningens faglige sekretær. Foreningen har dermed ved årets utløp 14 æresmedlemmer:  
 
Anders M. Heltzen, Aslak Ravlo, Nils Borge Romslo, Einar Broch, Knut R. Berg, Per Bollingmo, 
Johannes Hope, Bjørn Nilsen, Ruth G. Haug, Karl Kure, Magne Paulsen, Fridtjof Andreassen, 
Eivind Grøv og Thor Skjeggedal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5. Gullfeiselen 

Styret etablerte i 1994 NFF-utmerkelsen “Gullfeiselen”. Statuetten m/ diplom blir overlevert 
av foreningens formann i forbindelse med åpningen av Fjellsprengningsdagen. For 2017 ble 
Gullfeiselen tildelt Heidi Berg for sin betydelige innsats i forbindelse med WTC 2017 og sin 
lange fartstid i NFF i ulike roller. 
 
Gullfeiselen er dermed så langt tildelt: 
1994 Gjøvikhallen v/Jan A. Rygh, Anders M. Heltzen for mangeårig innsats i NFF. 
1995 Trollprosjektet 
1996 Andersen Mek. Verksted  
1997 "Den norske tunnelarbeider" 
1998 Odd Johannessen, NTNU 
1999 Statens vegvesen 
2000 DYNO Nobel AS, Norge 
2001 Morten G. Johnsen, Ludvig A. Baumann og Per T. Smith 
2002 Ørsta Stål AS v/ Kåre Johan Eikrem 
2003 Arne Myrvang og Einar Broch, begge NTNU 
2004 Olav Torgeir Blindheim, eget firma 
2005 Arve Fauske, Dyno Nobel  
2006 Robert Hermansen, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 
2007 Fridtjof Andreassen, Dr. Ing. Aas Jakobsen AS, Tom Richard Olsen, Mesta AS 
2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS, Tom Melbye, Normet OY 
2009 Bever Control AS v/ Thorvald Wetlesen 

Bilde 1 Æresmedlem Thor Skjeggedal og mottaker av årets gullfeisel Heidi Berg 
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2010 Bente Ulvestad, STAMI / Mesta AS og Tom Myran, NTNU 
2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates 
2012 Statens vegvesen Tunnelskolen 
2013 Arild Neby, Statens vegvesen 
2014 Kristen Olav Dahl, eget firma. 
2015 Vidar Tveiten, eget firma 
2016 Eystein Grimstad, eget firma 
2017 Heidi Berg, Trimble 
 
Statutter for tildeling av Gullfeiselen finnes på www.nff.no. NFFs medlemmer oppfordres til å 
komme med forslag til fremtidige Gullfeisel- og Æresmedlemskandidater. Disse sendes til 
nff@nff.no. 

 

2.6. Nøkkelfunksjoner i NFF 

Styret etter årsmøtet i juni 2017 

Navn, rolle  Firma 

Øyvind Engelstad, Styreleder  
Anne Kathrine Kalager, Nestleder  
Amund Bruland, Styremedlem  
Roar Sve, Styremedlem  
Kjersti Kvalheim Dunham 
Olaf Rømcke, Styremedlem 
Torgeir Sandøy, Styremedlem fra YN 
Stein Bjøru, Varamedlem  
Sindre Log, Varamedlem 

Norconsult 
BaneNor 
NTNU 
Skanska 
Statens Vegvesen 
Orica 
Norconsult 
Veidekke 
Robbins Company 

Desisorer 2017  

Bjørn Nilsen 
Eivind Grøv 

NTNU 
Sintef 

Revisorer 2017  

Jon Frøisland, Revisor 
Frode Nilsen, Co-revisor 

Eget firma 
LNS 

Valgkomite 2017  

Heidi Berg 
Frode Nilsen 
Thor Skjeggedal 

Trimble 
LNS 
Skjeggedal Construction Services 

Sekretariat 2017  

Thor Skjeggedal/Tone Nakstad, Generalsekretær 
Siri Engen, Kursansvarlig 

NFF 
Tekna 
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3. Hovedaktiviteter i styret 

3.1. Styremøter 

Det ble i 2017 holdt 8 styremøter. Styremedlemmene er komitéledere eller medlemmer i de 
permanente komitéer og deltar i et antall komitémøter og/eller andre av foreningens 
arrangementer. Totalt sett gjennom året ble det arrangert 51 forskjellige komité- og 
utvalgsmøter, eks. møtene i forbindelse med WTC. 

3.2. Årsmøte 

Årsmøte i NFF for året 2016 ble holdt i Ingeniørenes Hus, Oslo tirsdag 20. juni kl.16.45 i 2017. 
Protokoll fra årsmøtet ble sendt til medlemmene og lagt ut på www.nff.no. 

3.3. Frokostmøtet 

Torsdag 23. november ble det vanlige medlemsmøtet avviklet på Radisson Blu Scandinavia 
Hotel med frokost fra 07.30 og møte fra 08.00 til 08.45.  
 
Innkalling fremgikk ved at det ble sendt eget varsel til alle våre medlemmer. Vi minner om at 
dette medlemsmøtet er en fast post og at medlemmer oppfordres til å møte. Der deltok vel 
70 medlemmer. Styreleder, Øyvind Engelstad ledet møtet og ga en oversikt over Foreningens 
virksomhet så langt i året 2017. Videre gjennomgikk han desisors rapport for 2016 og hvordan 
styret har fulgt opp bemerkningene i denne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Prosjektstøtte 

Foreningen har fortsatt en stipendordning. Retningslinjene for fondet ble revidert i 2009 og 
det er blant annet mulig å søke om inntil kr 100 000 pr år i 3 år i forbindelse med 
gjennomføring av doktorgradstudier.   Støtte gis etter søknad og behandles av styret.  Videre 
kan det ytes støtte til medlemmer som engasjer seg i arbeidsgrupper innen ITA (International 
Tunnelling and Underground Space Association) og deltakelse på andre faglige arrangement 
både i Norge og internasjonalt. 
 
 
 
 
 
 

Bilde 2 Leder av NFF, Øyvind Engelstad, forteller om ståa i foreningen på frokostmøtet på SAS-hotellet 
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Oversikt over utbetalt støtte i 2017                
 

Navn på tildeling Sak Utbetalt 

Helene Strømsvik PHD studium         33 000  

Charli Lie Rock Stress Data Base         25 000  

Byggstudenter til Singapore Reisestipend         15 000  

Hovedeks. til Argentina Tekniske Geofag 2017 Reisestipend         15 000  

Geologi realfag studenter til USA 2017 Reisestipend         15 000  

Helle Nilsen WTC 2017           7 000  

Ragnhild Rostad WTC 2017           7 000  

Bergseminar 2018 Seminarstøtte         15 000  

Totalt utbetalt i 2017        132 000 

3.5. Generalsekretær 

Thor Skjeggedal har som før nevnt, gjort en glimrende innsats som foreningens faglige sekretær. Denne 
avtalen har bestått av et begrenset antall timer. Det har med tiden blitt tydelig at det er nødvendig å 
øke den sekretærstøtten til foreningens aktiviteter til en fulltidsstilling. Våren 2017, ble det derfor 
utlyst et oppdrag på innleie av en fulltidsressurs. Det var flere aktuelle søkere, og etter en 
intervjurunde, ble oppdraget tildelt Millorar AS på innleie av Tone Nakstad som generalsekretær for 
NFF i 100 % stilling. Tone Nakstad tiltrådte rollen 3. april 2017. 
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4. WTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Bakgrunn 

I 2017 ble World Tunnelling Congress arrangert i Norge og Bergen. Dette har selvsagt preget 
NFF i perioden helt fra søknaden ble levert til konferansen ble gjennomført. Alt som har med 
ITA og WTC å gjøre, er vanligvis håndtert gjennom Internasjonal komite. Når det er sagt så var 
så store deler av NFF engasjert i gjennomføringen av WTC i 2017, at styret har valgt å trekke 
det fram som et eget punkt i årsmeldingen. 
 
Først og fremst må det trekkes frem at det ble lagt ned fantastisk mye innsats og engasjement 
fra alle parter og grupper i NFF i forbindelse med WTC 2017, og det er takket være denne 
innsatsen at det hele ble så vellykket som det ble. Videre fant vi tilsvarende «stå-på-vilje» hos 
First United, Grieghallen og andre samarbeidspartnere. Det er laget en egen detaljert 
erfaringsrapport til bruk dersom NFF skal få ansvaret for noe tilsvarende arrangement igjen. I 
det etterfølgende er hovedpunktene fra rapporten inkludert. 

4.2. Organisering 

Inndelingen i team som hadde ansvaret for henholdsvis Program committee, Scientific 
Committee, Exhibition, Trips/tours, press/media var en riktig inndeling. Gruppa for presse og 
media burde vært bedre bemannet opp på et tidligere stadium.  

4.3. Scientific comittee 

Det ble mottatt 760 papers totalt. Det ble nødvendig å skaffe flere reviewere, vi hadde totalt 
91. Hver av paperne ble bedømt av to reviewere (krav fra ITA). Det ble satt som krav at 
forfatterne kun fikk levere ett paper, så noen av forfatterne måtte velge. Tilslutt ble ca 350 
papers akseptert. Reviewerne fikk anledning til å gi råd om oral eller poster presentasjon. 
 
Det er alltid vanskelig å finne ut i forkant at det er en god balanse mellom høyt faglig nivå og 
evner til å presentere innholdet på en god måte. Samtidig er det vanskelig å få en god oversikt 
over den totale balansen i hele programmet. Dette vil det alltid være delte meninger om. Det 
var godt besøk på de fleste sesjonene, så da må man vel kunne si at vi traff godt. Det ble gjort 

Bilde 3 Stor stas at H.M. Kronprins Haakon var tilstede ved åpningen av WTC i Bergen 
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en kjempejobb av chair og co-chairs i gjennomføringen av hver sesjon. Det var viktig for oss at 
vi ikke skled på tid. Vi fikk gode tilbakemeldinger om at vi var gode til å holde tiden.  
 
Det ble utgitt en minnepinne med alle foredragene på. Der ble det oppdaget noen mangler, 
og nye versjon ble sendt alle forfatterne i ettertid. Full versjon kan fremdeles kjøpes via NFF 
sine nettsider. 

4.4. Programkomiteen 

Stort sett veldig fornøyd med åpningsseremonien. Det er klart at kongelig tilstedeværelse 
høyner nivået. Og det ble en veldig fin stemning og en og blanding av seriøsitet, humor og 
«det norske» (det ble vel prikken over i-en både med sang fra NFF-presidenten og når en 
statssekretær stiller med barn, og følger opp med neste vers av sangen). I det helle tatt var 
det veldig mange bra tilbakemeldinger på den første delen av åpningsseremonien. Når det 
gjelder den andre delen av åpningsseremonien, så ble det ganske tydelig at Muir Wood og 
tekniske foredrag må ut av denne seansen, heller ta inn noe med allmenn interesse (f. eks. 
historisk foredrag). God fremføringsevne må være et krav på åpningsseremonien. 
 
Programmet for «Open Session» (ITAs ansvar), burde vært ferdig tidligere, slik at det kunne 
markedsføres bedre (se det med Presse). Likeledes hadde det gjort det enklere å sikre god 
teknisk gjennomføring. Temaet for seansen var populært og det var flere tilstede enn det har 
vært tidligere år. Det gikk bra takket være den tette tilknytningen som Ruth Haug som leder 
av ExCo teamet med ansvar for Open session har med NFF. 
 
Positivt med samarbeid med ITACUS, ITATECH og ITACOSUF om shared session, selv om det 
var vanskelig å få forståelse for deadline for program. 
 
Program for welcome reception, gala dinner og closing ceremony ble landet sent, men godt. 
Bruk av buekorps for å få med folk inn til closing ceremony var en suksess.  

4.5. Exhibition 

Det var i alt 128 utstillere. Viktig å ha med Grieghallen i forkant av hele dette arbeidet. Lurt å 
gjennomføre lunsj/kaffeservering i lokalet for utstillere, det trakk folk ned. Det var klare 
forskjeller på besøket på de nede i hallen og de ute i teltet. Dette var forutsett og teltplassene 
var priset deretter. Det satte en ekstra spiss på det hele at Kronprinsen var nedom 
utstillingsområdet.  

4.6. Trips and tours 

Det var mange aktuelle prosjekt både ferdige og under gjennomføring som lå i «nærområdet» 
til Bergen, det gjorde det mulig å planlegge/gjennomføre både korte og litt lengre turopplegg. 
Hver av disse turene er som et eget arrangement i seg selv, og det er viktig å bruke ressurser 
som har tunga rett i munnen til å organisere dette. Det hadde vi. 
 
Når det gjelder Technical visits som ble arrangert under selve kongressen, bør det vurderes 
om man skal ta seg betalt. Dette for å øke seriøsiteten i påmeldingen. Det var flere av turene 
som ikke ble fylt opp, selv om det i utgangspunktet var full påmelding. Samtidig var det folk 
som ville delta, men vi ikke fikk registrert fordi det var fullt. 
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Det var stor suksess å gjennomføre aktiviteter for accompanying persons, disse var i 
nærområdet for kongressen og varte i ca 3 timer hver dag. 

4.7. ITACET-treningen 

Det var et imponerende program som ble satt sammen og det ble forholdsvis bra deltakelse. 
Vi var nok litt skuffet over litt svak norsk deltakelse. Det funket fint å ha det på Universitetet i 
Bergen, men vi burde bemannet opp bedre hva gjaldt praktisk støtte til 
bevertning/administrasjon. Det ble også gjort en bra jobb med informasjon og PR i forkant. 
Og vi fikk materialet fra ITACET i tide til å trykke det som skulle trykkes opp og deles ut. 

4.8. Presse/media 

Det var mange hyggelige meldinger fra presse og media i etterkant av konferansen, og det skal 
vi ta med oss. Dette er en krevende gjeng og de vil ha veldig mye og veldig tidlig. Dette arbeidet 
burde vært bedre planlagt og det burde vært flere ressurser til å hjelpe til med 
informasjonspakker tidligere i prosessen. Dette inkluderer både bilder og annen informasjon, 
spesielt om prosjektene som var inkludert i trips and tours. Og også det faglige innholdet i de 
tekniske sesjonene. Dette inkluderer også oppdatering av websider og bruk av FB. 
 
Det ble gjort forsøk på å koble inn både Dagens Næringsliv, Aftenposten og Bergens tidene, 
men interessen var laber. Det må jobbes med å fiske ut budskap som «selger», WTC i seg selv 
er ikke spisst nok. Sommerferien kom litt brått etterpå, og vi burde hatt en bedre prosess på 
å få fram bilder ol på ulike websider også etter kongressen. 

4.9. Praktisk gjennomføring  

Topp innsats av Yngres nettverk! Gode «brannslukkere» til oppgaver vi ikke hadde planlagt 
godt nok. Vi hadde undervurdert behovet for levende skilt og registrering/utdeling av sekker. 
Takk også til Siri Engen som tok mange og lange ekstravakter på dette. 
 
Bra med app, men appen ble ferdig altfor sent – den hadde avlastet mye, hvis vi hadde vært 
tidligere på den ballen. Og kanskje kunne den nådd den kvalitetsnivået vi hadde håpet på hvis 
vi hadde startet prosessen tidligere.  
 
Websiden ble litt statisk – flott bilde av Bergen, men vi kunne lagt opp til litt rullering av bilder. 
Ellers var det ganske standard oppsett og en grei kilde til informasjon for mange.  
 
Burde hatt en bedre plan for bruk av Facebook i hele prosessen.  

4.10. Økonomisk resultat 

Det har vært et krevende arrangement hva gjelder arbeidsinnsats fra våre medlemmer, og da 
er det godt at dette har gitt et meget positivt bidrag til foreningen. 
 
Kostnader og inntekter fra WTC har vært inkludert i de ordinære regnskapene fra og med 2014 
til og med 2017, og totalt utgjør resultatet fra WTC 2017 2,953 millioner kroner eks mva. 
 
I tillegg har NFF gjennom WTC 2017 bidratt med 430 000 kroner til ITA. Dette er et avtalefestet 
bidrag, som en prosentsats av inntektene fra WTC. 
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5. Komiteene 
Mye av arbeidet i NFF går gjennom de permanente komiteene og utvalgene. Disse er:  

• Internasjonal komite 

• Bergsprengerkomite 

• Utviklingskomite 

• Faglig arrangementskomite 

• Komite for informasjon og samfunnskontakt 

• Kulturutvalget 

• Yngres nettverk 
 

Økonomikomiteen har de siste årene hatt en begrenset rolle og den ble besluttet lagt ned i 
2017. 

5.1. Internasjonal komite 

Navn og rolle Firma 

Sindre Log, leder fra Juni 2017 (styringsgruppe) 
Øyvind Engelstad, leder til juni 2017 
Elin Morgan, nestleder(styringsgruppe) 
Ruth Gunlaug Haug (styringsgruppe) 
Werner Stefanussen (styringsgruppe) 
Thor Skjeggedal (styringsgruppe) 
Arnulf Hansen 
Per Gunnar Andersen 
Einar Broch 
Thomas Schønborn 
Anders K. Vik 
Jan G. Rohde 
Eivind Grøv 
Elisabeth Grasbakken 
Alv Hanstvedt 
Håvard Østlid   
Frode Nilsen 
Knut Garshol 
Rolf Blomberg 
Gunnar Gjæringen 
Kjell Sætrevik 
Anne-Lise Berggren 
Knut Fossum 
Hans Olav Hognestad 
Ola Woldmo 
Per Anton Brandtzæg 
Ivar Andersen 
Pål Fossum 

Robbins Company 
Norconsult  
NGI 
Nye Veier 
Rambøll 
Skjeggedal Construction Services 
AMH Consult 
AMV 
NTNU 
Statkraft 
Norconsult 
Sweco 
Sintef 
Multiconsult 
Giertsen Tunnel 
Eget firma 
LNS 
Eget firma 
Epiroc 
Statens vegvesen 
Vik Ørsta 
Geofrost 
KF Kaldera 
Mapei 
Normet 
Eget firma 
Injeksjon- og tunnelsupport 
Protan 
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Hovedaktiviteter 
Internasjonal komite har det siste året hatt følgende aktiviteter: 

• WTC 2017 

• Produksjon av publikasjon 26 – Principles of Norwegian tunnelling 
• Internasjonalt forum  
• Forberedelser til en serie med temakvelder om kontraktsrett 

 
Internasjonal komite har det siste året vært meget aktiv i forbindelse med WTC 2017 i 
Bergen og arbeidsbelastningen dette har medført. I tillegg til en meget vellykket konferanse 
la komiteens medlemmer ned en ekstraordinær arbeidsinnsats i produksjon av Publikasjon 
26, som ble lansert under konferansen. 
 
Aktiviteter utenom WTC inkluderte Internasjonalt Forum avholdt i september, med i 
underkant av 40 deltakere. Temaet var «Hva er status for norsk tunnelteknologi i utlandet og 
hva blir dens rolle i en stadig mer globalisert tunnelverden?». Forumet ble som vanlig avsluttet 
med en felles middag. 
 
Under utdelingen av ITA-awards 2017, gjorde Norge seg særlig bemerket: 

• Einar Broch fikk Lifetime achievement award 

• Tobias Andersson, Skanska fikk prisen for Young tunneller of the year 

• Fjærland Hydropower fikk prisen for Project of the year less than 50 million Euro, Ola 
Kvammen, Lemminkainen mottok prisen i Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 4 Flotte norske ingeniørgeologer her representert ved Werner Stefanussen, Knut Garshol og Leiv Pedersen 

Bilde 5 Stor stas med tre norske vinnere av ITA-awards: Einar Broch, Tobias Andersson og Ola Kvammen 
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Sommeren 2017 ble det opprettet en styringsgruppe i Internasjonal komite. Dette ble etablert 
etter bekymringer tatt opp i desisorberetning 2016 angående effektiviteten i en komite med 
så mange medlemmer. Styringsgruppen har en todelt oppgave; 

1. Holde tak i og styre komiteens arbeid 
2. Være en diskusjonsarena for foreningens deltagelse i ITA 

Styringsgruppen har hatt 2 møter siden opprettelsen, mens hele komiteen har hatt 5 møter i 
2017. Styringsgruppen har i seg selv ikke et mandat i foreningen, men rapporterer til IK.  
 
I siste del av året har det blitt jobbet godt med produksjon av publikasjon 27, samt planlegging 
av en serie med temakvelder om kontraktsrett. Dette har resultert i fire datosatte temakvelder 
i samarbeid med advokat Ola Nisja i Wikborg Rein og advokat Jørgen Aardalsbakke i Grøtte. 

5.2. Bersprengerkomite 

Navn og rolle Firma 

Olaf Rømcke, leder 
Leif Arne Jakobsen  
Petter Olsen 
Morten Lorentzen 
Dan Stensvik 
Jan Egil Blix 
Knut Tanbergmoen 
Glenn Seland 
John Eriksen 
Kjell Arne Ferstad 
Roar Krosby 
Tom Hagen 
Lasse Fjeldberg 

Orica Norway AS 
Anton Letnes AS 
Petter A Olsen AS 
Follo Fjellsprengning AS 
Hæhre Entreprenør AS 
Orica Norway AS 
Austin Norge AS 
Arbeidsmandsforbundet 
AF Gruppen AS 
SSE Norge AS 
Krosby AS 
Bergteknikk AS 
Kjell Foss AS 

 

 
Bilde 6 Engasjerte bergsprengere på temakveld i Stavanger 

Hovedaktiviteter 
Bergsprengerkomiteen har vokst i antall medlemmer, noe som har vært positivt for komiteen. 
Komiteen har hatt seks møter i løpet av året. Det har vært veldig bra oppmøte og en meget 
engasjert forsamling med spesielt fokus på sprengning og alt rundt det.  
 
Komiteens medlemmer har, med hjelp av Tone Nakstad, kommet veldig langt når det gjelder 
revisjon av to håndbøker: 
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• Håndbok for bestiller av bergsprengningsarbeider 

• Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeider 
Disse er planlagt ferdige i løpet av første halvdel av 2018. 
 
DSB kom med ny forskrift 1. juli 2017. Komiteen hadde på vårparten en gjennomgang av 
forslaget fra DSB og sendte inn sine kommentarer. Komiteen er representert i Bransjerådet 
for Fjellsprenging og gjennom der deltatt i Temakvelder. Disse temakveldene har vært meget 
godt besøkt og er en fin måte å nå ut til alle bergsprengere.  Temakveldene ble avholdt i 
Arendal, Stavanger og Trondheim og vil bli videreført i 2018 med tre planlagte kvelder. 
Komiteen var videre representert i en arbeidsgruppe nedsatt av BfF som gav en innstilling til 
Statens Vegvesen angående: Hvordan unngå forsager i forbindelse med sprengning av kontur.  
 
Bransjerådet for fjellsprengning: 
Rådet har hatt fem møter i løpet av året, pluss et eget møte med DSB. Bransjerådet har som 
hovedoppgave å organisere og avvikle kurs med eksamen for bergsprengingsledere og 
bergsprengere. I 2017 ble det gjennomført 2 ordinære kurs for bergsprengningsleder, totalt 
60 personer har gjennomført dette. Oppfriskningskurs for bergsprenger er gjennomført med 
42 kurs og 1515 deltakere. Tilsvarende for bergsprengningsleder er der gjennomført 41 kurs 
med 1027 deltakere. Der er arrangert eksamen for 160 bergsprengere. Av disse var 6 
egnethetstester for utenlandske statsborgere. Videre ble det gjennomført 2 kurs i Teknisk 
sprengning med totalt 47 deltakere. Dette har med andre ord vært et meget aktivt år for 
kursvirksomheten i BfF, og aktiviteten forventes å bli mindre i 2018. 
 
Bransjerådet skal være DSB sin faglige kontaktledd til anleggs- og bergverksnæringen i saker 
vedrørende regelverk, kompetanse og praksis innen virksomhet knyttet til fjellsprengning. 
BfF avleverte en innstilling til Statens vegvesen om «Hvordan unngå forsagere ved 
kontursprengning» i januar.  Arbeidet var hovedsakelig gjort i 2016. BfF har også nedsatt en 
gruppe som skal se på samme problematikken når det gjelder tunnel.  I tillegg så er det liten 
gruppe som ser på lagring av sprengstoff ved anlegg.  Det kan være en utfordring å finne 
rasjonelle plasser ved f.eks veianlegg. Riggplass etc er allerede bestemt, men det er som regel 
ikke tenkt på hvor sprengstoffet skal lagres. Dette vil BfF jobbe videre med i 2018. 

5.3. Utviklingskomite 

Navn og rolle Firma 

Roar Sve, leder  
Thorvald Wetlesen 
Peder Andersen 
Amund Bruland 
Hans-Petter Kristiansen 
Marcus Fritzøe Lawton 
John-Ivar Fagermo 
Mona Lindstrøm 
Pål Drevland Jakobsen 
Iver Hauknes 
Arne Rafdal 
Jan Lima 
Adler Enoksen (valgte å gå ut i løpet av året) 

Skanska  
Bever Control 
AMV 
NTNU 
Aas-Jakobsen 
BaneNor 
AF-gruppen 
Statens vegvesen 
NTNU 
Orica 
Eget firma 
BetonmastHæhre Anlegg AS 
BaneNor  
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Hovedaktivitet 
Vi har avholdt 6 møter- 5 stk på Ingeniørenes hus, og det siste – tirsdag 5. desember 2017 ved 
Veidekkes prosjekt i Bergensområdet - E39 K10 i Endelausmarka og i Os. Vi var på befaring 
inne i tunnelsystemet. Det pågikk mange aktiviteter, blant annet tunneldrift og vann- og 
frostsikring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruk av MWD 
Teknisk rapport om MWD i hovedsak ferdig – blir utgitt primo 2018. 
 
Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom 
Vi fører en dialog mot de store byggherrer med tanke på innsetting av bolter på stuff, parallelt 
med salveboring nede. Bane Nor er åpen for dette. Vi har en dialog med Nye Veier og SVV. Vi 
vurderer å sette i gang en masteroppgave med ett par studenter fra NTNU med fokus på 
«system/prosessanalyse», skade/hendelsesstatistikk og intervju med tunnelarbeidere.  Det er 
videre dialog med Arbeidstilsynet vedrørende tak på renske- og ladekorger. 
 
Tunnelstein – en ressurs 
Arbeidsgruppen består av Arne Rafdal, Hans-Petter Kristiansen, Amund Bruland og Øyvind 
Storløkken.  De diskuterer/ avklarer med mange, også internasjonalt. 
 
Byggetid for tunnelprosjekter 
Arbeidsgruppen består av John-Ivar Fagermo, Jan Lima, Gudmund Løvli, Agnethe Hoff Finnøy 
og Ole Jørgen Åkre. Prosjektet er i tidligfasen. 
 
Bergsikring ved bruk av åpen TBM 
Arbeidsgruppen består av Sindre Log, Nick Barton, Amund Bruland, Arnulf Hansen, Tobias 
Anderson og Erik Dahl Johansen. Arbeidet er kommet i gang, og det overordnede målet er «å 
skape grunnlag for mer realistiske anslag / beregninger av sikringsmengder og sikringstyper 
for kommende TBM-prosjekter». 
 
Revidering av boltehåndboka 

Bilde 7 Maskin for montering av 8 meter bred membran besiktiget av Roar Sve, Amund Bruland og Marcus Fritzøe Lawton 
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Marcus Lawton har ansvaret for å revidere / oppdatere boltehåndboka som SVV har utviklet i 
samarbeid med bransjen. Han er i ferd med å sette sammen en gruppe.  
Dette er i utgangspunktet ett SVV-dokument (i 1994 kalt Publikasjon nr. 72, i 2000 kalt 
Håndbok V224). 
 
Elektroniske tennere 
Iver Hauknes er i gang med å teste elektroniske tennere i tunnel. Formålet er å finne fordeler 
og ulemper med bruk av disse tennerne – med tanke på blant annet kontur, vibrasjoner, 
brytning og optimalisering sprengstofforbruk. Det vil komme en rapport på dette første halvår 
2018. 
 
Miljøregnskap og reduksjon av CO2-utslipp 
Vi gjennomførte i mai ett møte med de store byggherrene, der de ønsket en revisjon av vår 
tekniske rapport nr. 16. Henning Fjeldheim, som var redaktør av rapporten vil avklare hva 
byggherrene ønsker. 
 
To nye prosjekt 
Det er videre to oppgaver som fikk sin spede oppstart i 2017 og som vil kjøres for fullt i 2018. 
Dette er knyttet til kostnads- og produktivitetsutvikling og digitalisering. Den siste oppgaven 
er i samarbeid med internasjonal komite, da temaet er tenkt fulgt opp i publikasjon nr. 28. 

5.4. Faglig arrangementskomite 

Navn og rolle Firma 

Kjersti K. Dunham, leder   
Lise Backer    
Stein Bjøru fra juni 2017 
Astrid Salomonsen til juni 2017 
Kristian K. Dahl  
Elin H. Havik 
Kjetil Moen 
Siri Engen 

Statens vegvesen 
BaneNor    
Veidekke 
Veidekke  
NGI  
Statens vegvesen 
Multiconsult 
Tekna 

 
Hovedaktiviteter 
Komiteen har ansvaret for foreningens faglige arrangementer, dvs. Fjellsprengningsdagen, 
sprengningskurs, temadag, medlemsmøter, fagkurs og nasjonale faglige ekskursjoner for 
foreningens medlemmer. Nytt i 2017 var at Faglig arrangementskomite, sammen med 
Kulturutvalget og Byggeindustrien arrangerte en fotokonkurranse ifm. Fjellsprengningsdagen. 
 
Sprengningsarbeider 15. – 16. mars, Scandic Havet, Bodø 
For 30. gang ble dette kurset arrangert. Fast tema er nye sprengningsteknikker. Kurset ble 
avviklet med 125 deltakere inklusive foredragsholdere. (Kunne hatt flere deltagere, men det 
var ikke større kapasitet på hotellet.) 

Programkomite: 
John Eriksen, AF Gruppen AS 
Harald Fagerheim, Statens vegvesen 
Ståle Fyksen, TT Anlegg AS 
Ingrid Vik Jondahl, Norcem 
Nils Ramstad, Multiconsult 
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Knut Tanbergmoen, Austin Norge AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kompetanserettet kurs i berginjeksjon 25. – 27. april, Sandefjord 
Gjennomført med 30 deltakere. Noen endringer er gjort og komiteen har igjen tatt kontakt 
med Betongopplæringsrådet for å prøve å få kurset godkjent som et kompetansekurs.  

Programkomite / forelesere: 
John Ivar Fagermo, Veidekke Entreprenør 
Erik Frogner, AF Gruppen 
Eivind Grøv, SINTEF  
Hans Olav Hognestad, BASF 
Terje Kirkeby, Statens vegvesen 
Hanne Wiig Sagen, Jernbaneverket 
Ola Woldmo, Normet Norway 

 
NFF Temadag 20. juni 2017 – Ingeniørenes Hus, Oslo   
Temadagen ble arrangert i forkant av Årsmøtet den 20. juni 2017 med tittel «Endrede 
kontraktsformer – hva betyr det for anleggsbransjen?».  65 deltakere. I etterkant av 
Temadagen ble Foreningens Årsmøte avholdt med derpå følgende servering og sosialt 
samvær.  

Komite; 
Kjersti K. Dunham, Statens vegvesen 
Lise Backer, BaneNOR 
Kristian K. Dahl, NGI 
 

EVU kurs - Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider   
Etterutdanningskurset ble gjennomført med kun 15 deltakere.  Komiteen foreslår at neste kurs 
avholdes først i 2019.  Kurset ble avviklet ved NTNU og i Sandefjord i uke 38 og 41.  

 
Kompetanserettet kurs i Berginjeksjon 31.10. – 02.11, Sandefjord 
Kurset gjennomført med 19 deltakere (ekskl. foredragsholdere). Etter å ha kjørt dette kurset 
7 ganger ser vi nå at antall deltakere går ned. Komiteen foreslår at man ikke kjører 2 kurs i 
året.  I 2018 settes kurset opp høsten 2018.   

Bilde 8 Bjarne Ruud og Hans Olav Hognestad i sving foran engasjerte kursdeltakere 
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Programkomite / forelesere: 
John Ivar Fagermo, Veidekke Entreprenør 
Erik Frogner, AF Gruppen 
Eivind Grøv, SINTEF 
Hans Olav Hognestad, Mapei 
Alf Kveen, Statens vegvesen 
Hanne Wiig Sagen, Jernbaneverket 
Ola Woldmo, Normet Norway 

 
Fjellsprengningskonferansen, 23. -24. november  
Antall deltakere på Fjellsprengningsdagen i år var lavere enn i fjor.  Årets tall for torsdagen ble 
710 deltakere. Og i tillegg til færre deltakere påmeldt, var det mange som ikke kom pga uvær. 

Komite - Fjellsprengningsdagen 
Kjersti K. Dunham, Statens vegvesen 
Hanna Broch, Atkins 
Gunnar Gjæringen  
Lars Hæhre, Hæhre Entreprenør 
Anne Kathrine Kalager, BaneNor 
Håkon Mork, Franzefoss Minerals 

 

Antall 
deltakere    

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Fjellsprengning 710 818 863 869 861 833 744 783 699 676 698 

Bergmekanikk 247 243 261 266 230 263 239 231 192 177 179 

Geoteknikk 261 298 277 225 217 189 231 203 195 180 173 

Utstilling 35 39 37 30 30 31 30 28 33 31 29 

 
Konferansens regnskap føres nå i regnskapet til NFF hos Tekna som et eget prosjekt med 
fordelingsnøkkel av overskuddet; 75 % til NFF, 15 % til NBG og 10 % til NGF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 9 Fotograf Thomas Hoff foran ny bakvegg på standen vår på den godt besøkte Fjellsprengningskonferansen 



Årsmøte 2018 
Vedlegg 1 

10. april 2018                    Side 18 

5.5. Komite for informasjon og samfunnskontakt 

Navn og rolle Firma 

Anne Kathrine Kalager, leder 
Anne-Merete Gilje 
Øyvind Engelstad 
Rolf Martin Myrlund 
Sølve Jørgensen Øverbø, studentrepresentant 
Tone Nakstad 

BaneNor 
Statens Vegvesen 
Norconsult 
LNS 
Student ved NTNU  
NFF 

 
Hovedaktiviteter 
Det ble gjennomført 7 møter i komiteen i 2017. 
 
Det har vært jobbet med en kommunikasjonsstrategi, hvor en interessentanalyse har vært det 
sentrale elementet. Mange gode diskusjoner har preget møtene. Resultatet munnet ut i:  

1. NFFs virke er godt kjent innen bransjen, og favner bredt innenfor de ulike delene av 
bransjen; akademia, byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Dagens 
kommunikasjonsform med ulike former for arrangementer fungerer godt og bør 
videreføres. 

2. Det må satses mer for økt rekruttering til bransjen. Vi må nå elever på ungdomsskoler 
og videregående skoler, samt studenter på universiteter og høyskoler. Dette resulterte 
i at vi satset friskt med offensiv innsats på stand på Utdanningsmesse på Lillestrøm i 
januar og i Tromsø i februar i 2018. 

3. Sponset studenter for deltakelse på Fjellsprengningskonferansen. 
4. Gjentatte forsøk på å skape politisk interesse for hva denne bransjen har å by på av 

kunnskap og kompetanse og hvordan NFF kan stå som formidler av dette har ikke gitt 
napp. Vi har enn så lenge lagt dette litt på is.  

5. Man kan også skape politisk interesse for NFF og det bransjen har å by på ved å gå inn 
som en «samfunnsdebattant». Her har det vært et samarbeid med flere aktører innen 
media om både artikler og innslag på radio/ fjernsyn med faktakunnskap om bransjen 
og generell fagkunnskap knyttet til gjennomføring av prosjekter.  

6. Bidrag til fagbladet GEO med fokus på både rekruttering til anleggsbransjen og bygging 
av nasjonale og internasjonale fagnettverk. 

5.6. Kulturutvalg 

Navn og rolle Firma 

Nils Borge Romslo, leder 
Aslak Ravlo 
Kaare Flaate 
Jarle Gausen 
Per Bollingmo 
Elisabeth Schjølberg 
Arne Myrvang 
Ola Jegleim 
Nils Røren 
Thor Skjeggedal 

Pensjonist 
Pensjonist 
Pensjonist 
Skanska / eget firma 
Multiconsult 
Multiconsult 
NTNU 
Pensjonist 
Veidekke 
Skjeggedal Construction Services 
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Hovedaktivitet 
I arbeidsåret 2017 har Kulturutvalget avviklet 7 møter. 
 
En fast oppgave for Kulturutvalget er å skaffe foredragsholder til «Historisk Kvarter» på 
Fjellsprengningskonferansen. På årets konferanse holdt sivilingeniør, major Jan Anton Rygh et 
foredrag om temaet: «Kald krig – store fjellanlegg».  
 
Møte i Kulturutvalget 19. januar var lagt til Forsvarsmuseet hvor også representanter fra 
tidligere FBT samt fra Fjellsprengningsmuseet var invitert sammen med oss. Vi fikk en meget 
interessant omvisning ved Mads Berg, Formidlingsleder ved Forsvarsmuseet. 
 
Møte i september 2017 var lagt til Kongsberg 6. og 7.september. Her fikk vi en grundig 
omvisning i Kongens gruve på Sølvverket under ledelse av Erik Engebretsen fra Norsk 
Bergverksmuseum. Vi besøkte også Bergverksmuseet, Myntmuseet, Skimuseet og 
Våpenmuseet. 
 
Kulturutvalget ser det som en av sine viktigste oppgaver å støtte opp under Norsk 
Fjellsprengningsmuseum (NFSM) på Hunderfossen. Det er derfor tatt et initiativ fra 
Kulturutvalgets side for å få vegdirektør Terje Moe Gustavsen til å besøke museet. Dette er 
viktig for nettopp å få forståelse for museet betydning for vårt miljø på topplan i Statens 
vegvesen. Vegdirektøren har sagt seg villig til å komme til museet. Besøket vil foregå i 2018. 
  
Nils Røren er kulturutvalgets representant i «Foreningen for NFSM». 
Kulturutvalget er også representert i den årlige «Familiedagen» på NFSM, som i år ble 
arrangert søndag 13. august. Dette ble en stor suksess med over 4000 personer som deltok. 
Tone Nakstad og Jarle Gausen representerte NFF og Kulturutvalget på denne dagen. 
 
Kulturutvalgets initiativ til den første fotokonkurransen av gode bilder med anleggs- og 
gruvemotiv fra gammel og nyere tid, ble holdt på årets Fjellsprengningskonferanse i samarbeid 
med NFFs styre og Byggeindustrien. Dette ble meget vellykket, og vil bli gjentatt på neste års 
konferanse.  
 
Kulturutvalget holder kontakten løpende med Orica når det gjelder sprengstoffmuseet på 
Engene i Hurum. Vi er opptatt av at et så viktig objekt i vår sprengningshistorie ikke må få 
forfalle og gå til grunne. Vi har ikke gitt opp tanken om at noe av dette museet eventuelt kunne 
bli overført til NFSM. 

Bilde 10 Kulturutvalget på besøk i sølvgruvene på Kongsberg 
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Vi opprettholder vår innsats for å få frembrakt artikler fra anleggs- og gruvemiljøet til 
Vegmuseets årbok. 
 
Kulturutvalget er opptatt av begrepet kultur og kulturforståelse, og ikke minst hvordan dette 
reflekteres i vår bransje (anleggs- og gruvenæringen). Kulturbegrepet er basis for et 
kulturutvalgs arbeid. Forstår vi ikke kulturens rolle og betydning, faller egentlig grunnlaget for 
et kulturutvalg i NFF bort.  
 
Derfor materialiserer kulturarbeidet seg på flere områder i NFF/Kulturutvalg. Et dokument: 
«Norsk kultur - ingen selvsagt tilstand» er utarbeidet, og vi vil gå videre i diskusjon med 
kommunikasjonsrådgivere/pressefolk om hvordan synspunkt på dette området kan spisses og 
gjøres interessant for innlegg i norsk presse. 
 
Kulturutvalget har fått økonomisk støtte fra NFF til å utarbeide 2 masteroppgaver ved NTNU i 
samarbeid med Margrethe C. Stang. Oppgavene støttes også fra Norsk Bergforening og det er 
opprettet en egen styringsgruppe for dette arbeidet. Oppgavene er knyttet til visuell kunst og 
hvordan bergverks- og anleggsindustriens har påvirket Norges kulturarv. 
 
NFF ønsker å utarbeide en studie på «beste praksis» innen tverrkulturelt samarbeid med 
andre land.  Hvordan dette skal materialisere seg, er ikke avgjort, og det vil følges opp videre 
i 2018. 

5.7. Yngres nettverk 

Navn og rolle Firma 

Torgeir Sandøy, leder 
Marcus Fritzøe Lawton 
Kristian Dahl 
Ingid Margrethe Olaisen Hagen 
Rolf Magne Myrlund 
Ragnhild Rostad 
Helle Nilsen, studentrep. (permisjon etter WTC) 
Lars Nordø, studentrepresentant 
Sølve Jørgensen Øverbø, studentrep. (vikar for 
Helle) 

Norconsult 
BaneNor 
NGI 
Rambøll 
LNS 
Veidekke 
Student ved NTNU (p.t. på utveksling) 
Student ved NTNU 
Student ved NTNU 

 
Hovedaktiviteter 
2017 var et stort år for Yngres nettverk (YN) da vi på årsmøtet ble opptatt som fullverdig 
komité hvor leder har fast plass og stemmerett i NFF sitt styre. Dette har medført en langt 
tettere kontakt mellom YN og resten av komiteene i NFF, og har vært svært positivt for begge 
parter. 
 
YN hadde i 2017 fire hovedarrangementer i egen regi. I tillegg var YN ansvarlig for oppfølging 
og gjennomføring av NFF sin sponsing av UKA og stilte også med stand for NFF under 
Bergdagen på NTNU i februar. Det har i tillegg blitt avholdt 5 komitemøter. 
 
Et av YN sine satsningsområder er å bli mer synlige utad. Som ledd i dette stilte vi med egen 
stand under Bergdagen ved NTNU i februar. Dette er en fin mulighet for å vise NFF og 
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promotere arrangementer. I år ble WTC selvfølgelig frontet for å rekruttere studenter til å 
delta.  
 
Bransjekveld ved NTNU har nå blitt arrangert i mange år i YN sin regi. Vi inviterer her 1.-3. 
klasse ved bygg og tekniske geofag da vi ønsker å gi de et spennende innblikk i vår bransje før 
de velger spesialisering i 3. klasse. Bransjen ble i år representert ved Fredrikke Syvertsen (Bane 
Nor) og Torgeir Sandøy (Norconsult) som presenterte fra sin arbeidshverdag på henholdsvis 
Follobanen og Lysebotn II. Studentene fikk også presentert hva NFF og YN er og hva foreningen 
jobber for. 70 studenter deltok og evalueringen etter presentasjonen tyder på at studentene 
syntes bransjen høres spennende ut (se figuren under). 
 

 
 
Hele YN sin kjernegruppe deltok aktivt under WTC. Hovedoppgaver var levende skilt, 
standtjenester, turledere og ad-hoc oppgaver under konferansen. YN hadde også ansvar for 
en egen mottakelse for yngre deltagere på konferansen, noe som ble veldig vellykket.  
 
Under WTC knyttet vi god kontakt med YN i våre naboland, og det ble besluttet å arrangere 
en regional YN-samling i Kiruna. Svensk YN arrangerte samlingen som hadde godt oppmøte, 
også fra Norge. Fra YN sin kjernegruppe deltok Ragnhild Rostad og Marcus Lawton under 
samlingen hvor Ragnhild presenterte YN i Norge og hvordan vi er organisert, og Marcus holdt 
en presentasjon om Follobaneprosjektet hvor han jobber. 
 
YN arrangerte temakveld i Oslo i september med temaet «BIM i undergrunnen». Det var et 
godt oppmøte med 40 ivrige deltagere som deltok aktivt med spørsmål og diskusjoner. 
Temaet engasjerte, men også at YN la til rette for temakveld som samlingssted. Dette har 
derfor blitt starten på en temakveldserie om digitalisering i tunnelbransjen som videreføres i 
2018.  
 
Vår tradisjonelle fagsamling ble arrangert 22. november og i år besøkte vi IF sitt 
sikkerhetssenter i Hobøl. Temaet var brannsikkerhet i tunnel og her fikk deltagerne lære om 
brannsikkerhet i tunnel samt fysisk lære slukkingsteknikk og oppleve brann og røykutvikling i 
deres testtunnel. Alle deltagere fikk dokumentert kursdeltagelse.  
 
Vi vil også trekke frem at flere av våre komitemedlemmer etter hvert har blitt rekruttert inn i 
andre komiteer i NFF, noe av hensikten med YN i utgangspunktet var. Våre komitemedlemmer 
er nå representert i Utviklingskomiteen, Faglig arrangementskomite og i komite for 
Informasjon og samfunnskontakt. 
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Bilde 11 Blide deltakere på Yngres nettverk sin fagdag om brannsikkerhet i tunnel 
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Sak 2 Resultatregnskap og balanse for 2017 

1. Resultatregnskap pr. 31.12.2017 
 

 NFF Prosjektutvikling Totalt 

Inntekter       

Årskontingenter 1 062 060   1 062 060 

Konferanseavgifter 4 654 000   4 654 000 

Kursavgifter 2 766 437   2 766 437 

Ekstern støtte 169 467   169 467 

Annonse- og sponsorinntekter 672 160   672 160 

Utstilleravgift 684 625   684 625 

WTC 14 298 910   14 298 910 

Andre inntekter 212 493   212 493 

Sum inntekter 24 520 152 0 24 520 152 

    
Kostnader       

Honorar faglig sekretærer 2 491 431   2 491 431 

Honorar Tekna-sekretariat 821 945   821 945 

PCO WTC 2017 2 890 854   2 890 854 

Andre honorar 952 228   952 228 

Andel partnere FD 804 707   804 707 

Prosjektstøtte   107 023 107 023 

Leie lokaler 7 122 858   7 122 858 

Varekjøp 753 507   753 507 

Trykking, trykksaker 1 116 452   1 116 452 

Markedsføring 223 340   223 340 

Reise, opphold 1 306 031   1 306 031 

Arrangementutg. 1 850 103   1 850 103 

Tap på fordringer 18 823   18 823 

Andre driftskostnader 216 651   216 651 

Sum kostnader 20 568 931 107 023 20 675 954 

    
Driftsresultat 3 951 221 -107 023 3 844 198 

    
Renteinntekter 34 454 5 738 40 192 

Andre finansinntekter -16 242   -16 242 

Sum finans 18 212 5 738 23 950 

    
Årets resultat 3 969 433 -101 285 3 868 148 

Kostnadene knyttet til WTC er fordelt på flere av kostnadspostene. Resultatet for WTC i 2017 
er på 1 024 994 og er inkludert i foreningens totale resultat. 
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2. Balanse pr 31.12.2017 
 

 NFF Prosjektutvikling Totalt 

Eiendeler       

Kundefordinger 854 165   854 165 

Mellomregning Tekna -223 875   -223 875 

Fordring MEF 2 566 487   2 566 487 

Forskuddsbetalt kostnader 14 715   14 715 

Sum kortsiktige fordringer og 
forskudd 3 211 492 0 3 211 492 

    
Nordea 1 5 417 004   5 417 004 

Nordea 2 13 542   13 542 

Nordea 3 335 591   335 591 

Nordea 4 4 727 493   4 727 493 

Nordea Prosjektstøtte  1 875 432 1 875 432 

Storebrand  1 485 889   1 485 889 

Tekna DNB 1 3 101 974   3 101 974 

Tekna DNB 2 260 559   260 559 

Sum bank og investeringer 15 342 052 1 875 432 17 217 484 

Sum eiendeler 18 553 544 1 875 432 20 428 976 

    
    
Gjeld og egenkapital       

Fri kapital 12 723 255   12 723 255 

Overskudd 3 969 433 -101 285 3 868 147 

Fond prosjektstøtte   1 943 717 1 943 717 

Sum egenkapital 16 692 688 1 842 432 18 535 120 

    
Kreditorer 126 645 33 000 159 645 

Div kortsiktig gjeld 1 237 580   1 237 580 

Oppgjørskonto MVA 496 631   496 631 

Sum gjeld 1 860 856 33 000 1 893 856 

Sum gjeld og egenkapital 18 553 544 1 875 432 20 428 976 
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Sak 3 Revisors beretning for 2017 
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Sak 4 Desisors beretning for 2017 
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Sak 5 Budsjett for 2018 
Budsjett fordelt på inntekts- og kostnadsposter 
 

 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Inntekter     

Medlemskontingenter 1 025 750 1 148 000 

Andre driftsinntekter 3 907 250 4 556 110 

Sum inntekter 4 933 000 5 704 110 

   
Kostnader     

Innkjøp av varer for salg   380 000 

Leie lokaler 70 000 130 000 

Honorar generalsekretær 1 500 000 1 848 600 

Andre honorar 257 500 100 000 

Honorar Tekna 470 000 800 000 

Trykksaker 302 100 154 000 

Markedsføring 175 000 425 000 

Andre kontorkostnader 530 000 150 000 

Telefon/bredbånd 25 000 25 000 

Utviklingskost. kurs 20 000 20 000 

Arrangementsutgifter 468 600 378 600 

Deltakerutgifter 183 900 40 000 

Reise/opphold 618 000 953 000 

Representasjon 52 500 0 

Kontingent til andre 197 000 277 000 

Tap på fordringer 33 400 20 000 

Sum kostnader 4 903 000 5 701 200 

   
Driftsresultat 30 000 2 910 

   
Renteinntekter 30 000 30 000 

   
Årets resultat 60 000 32 910 
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Budsjett fordelt på komiteer og utvalg 
 

  

Budsjett 2017 

Budsjett 2018 

Komite/utvalg Inntekt Kostnad  Resultat  

Styret          (898 350)      946 000     2 510 330    (1 564 330) 

Internasjonal komite          (342 300)      576 000        584 486          (8 486) 

Faglig komite        2 846 050     3 553 550        922 430     2 631 120  

Info og samf. kont           (96 700)        98 560        348 804      (250 244) 

Utviklingskomite          (238 700)               -          575 430      (575 430) 

Kulturutvalget          (100 000)               -          162 430      (162 430) 

Bergsprengerkomite           (87 500)      400 000        378 804         21 196  

Yngres nettverk          (130 000)      130 000        218 486        (88 486) 

 Sum           952 500     5 704 110     5 701 200           2 910  

 Renter            30 000         30 000                 -           30 000  

 Totalt           982 500     5 734 110     5 701 200         32 910  
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Sak 6 Årskontingent for 2019 
 
Personlig medlemskap  Kr. pr. år i 2018  Forslag for 2019 

Ordinært medlemskap 500 Uendret 

Senior/honnør 225 Uendret 

Student 0 Uendret 

Personlig støttemedlem internasjonal virksomhet 1200 Uendret 

Firmamedlemskap   

Ordinært firmamedlemskap 5750 Uendret 

Firmamedlemskap for bedrifter med mindre enn 5 
ansatte 2600 Uendret 

Støttemedlemskap internasjonal virksomhet for 
bedrifter 9000 Uendret 

Støttemedlemskap internasjonal virksomhet for 
bedrifter med mindre enn 5 ansatte 4000 Uendret 
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Sak 7 Plassering av foreningens midler 

1. Bakgrunn 
Som gjennomgått i sak 2, besitter foreningen forholdsvis mange penger på vanlig bankkonto. 
Ved årsskifte 2017/2018 var dette et beløp på 17,2 millioner kroner inkludert midlene som 
Tekna har på sine kontoer av våre penger. Styret mener at dette ikke er den beste 
forvaltningen av foreningens midler. Videre er de budsjetterte kostnadene for 2018 ca 5,7 
millioner kroner og prosjektutviklingsmidler ca 2 millioner kroner. Det er videre av interesse 
at NFF har byttet bankforbindelse til DNB grunnet tungvinte systemer og svært mye rot med 
adresser og rettigheter i Nordea. 

2. Informasjon om indeksfondet DNB Norge 

2.1. Basisindeks 

DNB Norge Indeks er et passivt forvaltet aksjefond som søker å gi en sammensetning 
tilsvarende Oslo Børs hovedindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs etiske 
minimumsstandard vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet 
er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. 

2.2. Kostnader 

Det koster 0,30 % i årlig forvaltningshonorar å investere i dette fondet, noe som er en ganske 
vanlig pris på et indexfond. 

2.3. Risiko 

Investeringer i fond innebærer alltid en økonomisk risiko. Historisk avkastning er ingen garanti 
for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets 
risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsing. Avkastningen kan bli negativ som 
følge av kurstap. De penger som plasseres i fondet kan derfor både øke og minske i verdi, og 
det er ingen garanti for at en investor kan få tilbake hele Investeringsbeløpet. 

2.4. Historisk avkastning 
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3. Et regneeksempel 
Grafen over viser avkastningen fra oppstart i andre halvdel av 2009 til og med februar 2018. 
Dette viser litt over en dobling av investert kapital på litt over 9 år. 
 
Gjennomsnittlig årlig avkastning de siste 7 årene har vært på litt over 9 %. Hvis NFF investerer 
ca 10 millioner kroner, kan dette altså utgjøre 900.000 kroner i finansinntekter på et år, til 
sammenligning hadde vi i 2017 renteinntekter på ca 40.000 kroner.  
 
På sikt kan avkastning av denne typen investering knyttes opp mot det foreningen setter av til 
prosjektutvikling.  
 
Det understrekes at dette eksemplet er beregnet ut fra historiske verdier, og at det er en risiko 
forbundet med denne typen investering. 

4. Forslag til vedtak 
Det foreslås å beholde ca et års budsjett tilgjengelig på en driftskonto, da det er forholdsvis 
vanskelig å periodisere både inntekter og utgifter i foreningen. Det er videre ryddig at 
disponible midler på prosjektutviklingskontoen stemmer med bevilgede midler til denne delen 
av virksomheten i NFF. 
 
Det er av administrative grunner lurt å forholde seg til kun en finansinstitusjon. Videre er NFF 
er en norsk forening og styret mener det er naturlig å følge en norsk indeks.  
 
Det foreslås at Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å investere NFFs øvrige midler i DNB 
Norge Indeks. Styret gis fullmakt til enhver tid å vurdere hvor mye som skal investeres i dette 
eller tilsvarende indeksfond.  

5. Gjennomføring av avstemming 
Saken ansees med dette å være redegjort for foreningens medlemmer og avstemming skjer 
ved håndsopprekning ved fremmøte på generalforsamlingen. Saken avgjøres ved simpelt 
flertall. 
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Sak 8 Navneendring på foreningen 

1. Bakgrunn 
Behovet for å endre navn på foreningen har vært diskutert med jevne mellomrom både i og 
utenfor styret i NFF. Denne diskusjonen har i løpet av de siste to årene blitt enda hyppigere, 
og styret i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) bestemte etter årsmøtet i fjor at vi 
ønsket å gjennomføre en ordentlig prosess knyttet til dette temaet.  
 
Det eksisterende navnet har selvfølgelig lang tradisjon og forkortelsen NFF anvendes med 
letthet av foreningens medlemmer. Styret og foreningens øvrige tillitsvalgte opplever 
imidlertid at navnet er lite hensiktsmessig i kommunikasjon mot omverden. Videre assosieres 
forkortelsen snarere med Fotballforbundet enn vår forening. 

Begrepet fjellsprengning har også delvis gått ut på dato, da det korrekte begrepet nå er 
bergsprengning. 

Foreningens arbeid favner dessuten videre enn ren fjellsprengningsteknikk, da vi arbeider med 
de fleste temaer innen anleggsvirksomhet knyttet til tunneler (både konvensjonelt drevet og 
med TBM) og anlegg i berg (både undergrunnsanlegg og anlegg i dagen). 

Flere navneforslag har vært oppe til diskusjon, og det ble i løpet av våren 2018 gjennomført 
en konkurranse/kampanje for å engasjere foreningens medlemmer til å komme med forslag. 
Det kom inn totalt 92 ulike forslag og de ulike forslagene mottok til sammen 104 «likes».  

I forbindelse med denne konkurransen hadde vi en premie knyttet til deltakelsen, ikke til 
forslaget. Premien ble på loddtrekning vunnet av vårt medlem bergsprenger Håvard 
Helmersen i Gerhard Svenning AS. En IPad ble sendt til Kabelvåg. Gratulerer og takk for 
engasjementet til alle som deltok. 

Alle forslagene ble deretter gjennomgått av foreningens styre. 

2. Forslag til vedtak 
På bakgrunn av det ovennevnte foreslår foreningens styre at foreningen endrer navn til:  

Norsk tunnel- og bergsprengningsforening 
 
Dette vil i større grad gjenspeile det vi holder på med i foreningen, sammenliknet med dagens 
navn. Norsk forening for fjellsprengningsteknikk. 
 
Det engelske navnet Norwegian Tunnelling Society beholdes inntil videre da det stemmer 
overens med flere av våre internasjonale søskenorganisasjoner. 
 
Vi anser kostnadene for en navneendring som ganske minimale. Ingen tidligere trykksaker vil 
endres, og vi har forholdsvis få reklameprodukter/gaver med eksisterende navn på. Også 
eventuelt kjøp av nye domener anses for å være mindre enn eventuelt fremtidig salg av nff.no. 
Vi foreslår å beholde logo noenlunde uendret, dog foreslår styret at det brukes noen midler 
på en gjennomgang av foreningens profil i forbindelse med en eventuell navneendring. 
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3. Gjennomføring av avstemming 
Saken ansees med dette å være redegjort for foreningens medlemmer og avstemming skjer 
skriftlig ved fremmøte på generalforsamlingen. Saken ansees for å være en vedtektsendring 
og krever et flertall på to tredeler av fremmøtte med stemmerett for å vedtas. 
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Sak 9 Vedtektsendringer 
 
Det foreslås ingen endringer i vedtekter utover det en eventuell navneendring i sak 8 vil 
resultere i:  
 

 
 
   



Årsmøte 2018 
Vedlegg 9 

 

10. april 2018                    Side 2 

 



Årsmøte 2018 
Vedlegg 10 

 

10. april 2018                    Side 1 

 

Sak 10 Valg av valgkomite, desisorer og revisorer 

1. Valgkomite 
Valgkomite som velges for et år består fram til 2018 av: 
 Heidi Berg, leder 
 Frode M. Nilsen 
 Thor Skjeggedal 
 
Styret foreslår at følgende velges fram til 2019 
 Heidi Berg, leder 
 Frode M. Nilsen 
 Thor Skjeggedal 

2. Desisor 
Foreningen har to desisorer som velges for ett år. Desisorer til 2018 er: 
 Bjørn Nilsen 
 Eivind Grøv 
 
Styret foreslår at følgende velges fram til 2019 
 Bjørn Nilsen 
 Eivind Grøv 

3. Revisor 
Foreningen har to revisorer som velges for ett år. Revisorer til 2018 er: 
 Jon Frøisland, revisor 
 Frode M. Nilsen, co-revisor 
 
Styret foreslår at følgende velges fram til 2019 
 Jon Frøisland, revisor 
 Frode M. Nilsen, co-revisor 
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Sak 11 Valg av styre 
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