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Strategi og handlingsplan for perioden 2019-2021

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk



Motto
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



Mål
• En bransje som er trygg, skadefri 

og miljøbevisst

• En bransje som er attraktiv og 

synlig 

• En bransje som er levedyktig, 

innovativ og kunnskapsbasert



Satsingsområder
• Styrke sikkerhet, helse og miljø 

• Fremme bærekraftig utnyttelse av 

berggrunnen

• Bidra til innovasjon i bransjen

• Rekruttere, utdanne og utvikle 

fagfolk

• Styrke kunnskapsdeling og 

samarbeid nasjonalt og 

internasjonalt



• Minst ett innlegg på Fjellsprengningsdagen som handler om HMS

Status: Systematisert

Ansvar: Fagkomiteen

• Temakvelder i samarbeid med Bransjeråd for Fjellsprengning om sikkerhet

Status: Pågående

Ansvar: Bergsprengerkomiteen

• Revisjon av «Håndbok for bergsprengere»

Status: Påbegynt

Ansvar: Bergsprengerkomiteen

• Revisjon av «Håndbok for bestillere av bergsprengning»

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Bergsprengerkomiteen

• Sponsing av prosjektoppgave/master/doktorgrad innen sikkerhet på stuff

Status: Utlyst

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Sørge for en felles standard for miljøriktige kontraktskrav

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Støtte elektrifisering av anleggsmaskiner

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

Styrke sikkerhet, helse og miljø 



• Utarbeide en plan for bruk av sosiale medier for NFFs kjernebudskap

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt/ Yngres nettverk

• Lage en distribusjons- og kommunikasjonsplan knyttet til de publikasjonene vi utgir

Status: Ikke systematisert

Ansvar: De komiteene som er ansvarlig for publikasjonene

• Gjennomføre minst en ekskursjon annethvert år

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Fagkomiteen

• Undersøke muligheten for å lage en «byplan» for utnyttelse av berggrunnen

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt

• Planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak for å inkludere drift og vedlikehold av berganlegg i 

NFFs arbeid

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Styret

• Innføre «Årets bergsprengningsdag»

Status: Ikke systematisert

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt/ Yngres nettverk

• Etablere ekspertgrupper innen gitte tema

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Styret

Fremme bærekraftig utnyttelse av berggrunnen



• Gjennomføre DigiTun med tilhørende sponsing av prosjektoppgave/master/doktorgrad

Status: Påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Sikre innspill og tilrettelegging for minst en prosjekt- og masteroppgave og minst en doktorgrad i 

tillegg til DigiTun hvert år

Status: Påbegynt, men ikke systematisert

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Bidra til forbedring av KS1- og KS2-prosessene i regi av finansdepartementet

Status: Påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt

• Utgi håndbøker, tekniske rapporter, publikasjoner tall, foredragssamlinger og statistikk

Status: Systematisert

Ansvar: De komiteene som er ansvarlige for publikasjonene

• Evaluere bruk av elektroniske tennere i tunneler

Status: Påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Redusere bruk av plast ved bergsprengning

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

Bidra til innovasjon i bransjen



• Gjennomføre bransjekveld vår og høst på NTNU

Status: Vår etablert, høst ikke startet

Ansvar: Yngres nettverk

• Delta på to utdanningsmesser og en rådgivningsmesse hvert år

Status: Påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt/Yngres nettverk

• Planlegge og gjennomføre kurs og konferanser i regi av NFF. Linkes mot formelle 

krav/sertifikater

Status: Systematisert

Ansvar: Fagkomiteen/Bergsprengerkomiteen

• Etablere kontakt med videregående skoler og tekniske fagskoler med anleggsteknikk som tilbud

Status: Påbegynt

Ansvar: Bergsprengerkomiteen

• Fortsette professormøtet i Trondheim og etablere tilsvarende kontakt med UiO og HiOA, som vi 

har med NTNU

Status: Påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt / Yngres nettverk

• Vurdere formatet på Fjellsprengningsdagen – kan vi nå et bredere publikum med flere parallelle 

sesjoner etter lunsj?

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Fagkomiteen

Rekruttere, utdanne og utvikle fagfolk



• Minst ett internasjonalt innlegg på Fjellsprengningsdagen 

Status: Systematisert

Ansvar: Internasjonal komite

• Oppfordre til bidrag på nasjonale og internasjonale konferanser

Status: Ikke systematisert

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt

• Utgi internasjonal publikasjon i forbindelse med WTC hvert år

Status: Systematisert

Ansvar: Internasjonal komite

• Delta i internasjonale organisasjoner og arbeidsgrupper

Status: Systematisert, men kan styrkes

Ansvar: Internasjonal komite

• Utgi publikasjoner jevnlig

Status: Pågår

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Spre aktiviteten utover i regionene

Status: Ikke systematisert

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt

• Etablere årlig statistikk angående sprengning i dagen

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Bergsprengerkomiteen

Styrke kunnskapsdeling og samarbeid nasjonalt 

og internasjonalt



Styret i NFF representerer bredden i bransjen

Øyvind Engelstad

SN Power

Anne Kathrine Kalager

BaneNor

Amund Bruland

NTNU

Olaf Rømcke

Orica

Roar Sve

Skanska

Kjersti Kvalheim Dunham

Statens vegvesen

Kristian Kristoffersen Dahl

NGI

Sindre Log

The Robbins Company

Stein Bjøru

Veidekke



NFF er organisert i flere komiteer og utvalg

Styret

Yngres nettverk

Informasjon og 

samfunnskontakt

Bergsprengerkomiteen

Faglig komite

Utviklingskomiteen

Kulturutvalget

Internasjonal komite

Generalsekretær
Tekna

(Kurs- og medlemssekretariat)


