
Velkommen til årets 

Fjellsprengningsdag!

26. november 2020



Æresmedlemskap og gullfeisel



Årets grevling vil bli en ny hedersutnevnelse i 2021

Hovedpunkt i utkast til statutter:

• Årets grevlinger kan deles ut til unge 

personer (under 35 år) som har utmerket 

seg 

• Årets grevling kan deles ut til 

organisasjoner som har gjort en særlig 

innsats for rekruttering eller for yngre 

aktører i bransjen

• Årets grevlinger kan utdeles til flere 

aktører hvert år



Norge stiller med tre kandidater til finalene i årets ITA 

Tunnelling awards
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Gratis virtuell 

konferanse 

3.- 4. desember

Ryfast

Nedre Otta KraftverkSpiralen



Husk årets bergsprengerdag 4. desember!



Det forgår mye i NFF for tiden, vi vil kun trekke fram våre 

nye nettsider – der finner dere det meste

Takk til våre faste sponsorer!



Universum 2020 – tre av «våre» organisasjoner blant fem 

på topp

Kilde: e24.no

Videre finner vi:

6. Statkraft

11. Sweco

12. Statens vegvesen

14. Veidekke

16. Rambøll

17. AF-gruppen

18. Skanska



2020 har vært et rart år på mange måter, men fremtiden 

ser lys ut for anleggsbransjen

Kilde: Daniel Lund, Prognosesenteret



En liten økning fra 2019 til 2020, og litt over 4,3 mill fm3 

blir tatt ut i 2020



Omtrent halvparten 2 mill fm3 på veg, og det er over 0,7 

mill fm3 på både jernbane og vannkraft



Skanska er stadig på topp, og både Hæhre og LNS har 

hatt markert økning i volumet i 2020



Antallet tunnelentreprenører er stabilt, men det er ikke de 

samme som drev tunnel i fjor 



Det er ikke tilsvarende økning i antall kilometer tunnel i 

2020, dette skyldes noen berghaller og store korte sjakter



Økningen i antall meter drevet med TBM i 2020 skyldes at 

Norsk Grønnkraft og Hardangermaskin har hatt godt driv



Årets konferanse er den 58. i rekken – vi vil fortsette å ha 

konferansen på Radisson Blu Scandinavia



Da gjenstår det bare å ønske dere alle hjertelig velkommen 

til årets Fjellsprengningsdag!

• Vær nysgjerrig

• Utnytt mulighetene 

• Gi oss tilbakemelding

Fjellsprengningsdagen vil fortsette som et fysisk arrangement når vi kan, men kanskje kan en 

virtuell konferanse være et tilskudd til tilbudet fra NFF i årene som kommer?


