
8. desember 2020

Strategi og handlingsplan for perioden 2021-2023

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk



Motto
Utfordringer i dagen – løsninger i 

grunnen

Verdier
Det vi gjør skal være basert på 

kunnskap, åpenhet og engasjement

NFF er den viktigste 

kunnskapsarenaen for bruk av 

berggrunnen



Dette legger vi i verdiene våre

Åpenhet

Engasjement

Kunnskap
• Bygge

• Formidle 

• Utveksle

• Vi inkluderer alle

• For nye løsninger

• For erfaringer

• For hverandre

• For faget

• For forbedringer



Mål for NFF

En bransje som er:

• trygg og skadefri 

• bærekraftig

• attraktiv og synlig 

• innovativ og kunnskapsbasert

• samlende



NFF skal jobbe for en bransje som er 

Bærekraftig

Samlende

Trygg og skadefri
• Psykisk

• Fysisk

• Miljømessig

• Sosialt

• Økonomisk

• Aktivt vise fram

• Se og verdsette det som gjøres

Innovativ og 

kunnskapsbasert
• Bidra til de små stegene

• Støtte forskning og studieoppgaver

Attraktiv og synlig

• Løsningsorientert

• Samarbeidsbasert

• Felles initiativ



Revisjon av «Håndbok for bestillere av bergsprengning»

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Bergsprengerkomiteen

Trygg og skadefri



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

Status: 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

• Sørge for en felles standard for miljøriktige kontraktskrav

Status: Påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Støtte elektrifisering av anleggsmaskiner

Status: Påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Redusere bruk av plast ved bergsprengning

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

Bærekraftig



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

Status: Påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt/ Yngres nettverk

• Gjennomføre minst en ekskursjon annethvert år for personlige medlemmer

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Fagkomiteen

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

Status: Påbegynt

Ansvar: Bergsprengerkomiteen

Attraktiv og synlig



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

sesjoner etter lunsj?

Status: Påbegynt

Ansvar: Styret

Etablere ekspertgrupper innen gitte tema

Status: Ikke påbegynt

Ansvar: Styret

Gjennomføre DigiTun med tilhørende sponsing av prosjektoppgave/master/doktorgrad

Status: Første del ferdig, andre del påbegynt

Ansvar: Utviklingskomiteen

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

Status: Påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt

Innovativ og kunnskapsbasert



• Innføre «Årets bergsprengerdag»

Status: Påbegynt

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt/ Yngres nettverk

• Oppfordre til bidrag på nasjonale og internasjonale konferanser

Status: Ikke systematisert

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt / Internasjonal komite

• Delta i internasjonale organisasjoner og arbeidsgrupper

Status: Systematisert, men kan styrkes

Ansvar: Internasjonal komite

• Spre aktiviteten utover i regionene

Status: Ikke systematisert, men pågår delvis

Ansvar: Informasjon og samfunnskontakt

Samlende



Satsingsområder 2021-23

• HMS i tunnel

• Bidra til økt digitalisering

• Stein som ressurs

• Nettbasert kurstilbud

• Engasjere yngre fagfolk



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

Status: To studenter startet opp høsten 2020

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Sikre at samarbeidet med Smart Building blir fruktbart for bransjen i Norge

Status: Avtale inngått september 2020

Ansvar: Utviklingskomiteen

• Noe om stein som ressurs

Status: Temamøte i slutten av 2020, på begynt teknisk rapport

Ansvar: Fagkomiteen/Utviklingskomiteen

• Utvikle et nettbasert kurstilbud som også kan supplere tilbudet fra NFF post corona

Status: Testet ulike muligheter i 2020

Ansvar: Fagkomiteen

• Etablere en hedersutnevnelse som rettes mot de yngre i bransjen

Status: Konsept bestemt, første utdeling i 2021

Ansvar: YN m.fl.

Tiltak innenfor satsningsområdene 2021-2023



Løpende aktiviteter som støtter opp om 

målene

Trygg og skadefri Bærekraftig Attraktiv og synlig
Innovativ og 

kunnskapsbasert
Samlende

Fast innlegg om HMS 

på Fjellsprengnings-

dagen

Har satt søkelys på 

plast og bærekraft på 

flere møter med 

medlemsbedrifter

Fast deltaker på to  

utdanningsmesser i 

året

Systematisk utvalg av 

nye prosjekt i 

utviklingskomiteen

Alle kurs og 

konferanser er åpne 

både for medlemmer 

og ikke-medlemmer

Faste deltakere i 

Bransjerådet for 

Fjellsprengning

I hele 2019 var ytre 

miljø et fokusområde 

på flere aktiviteter

Fast deltaker på 

landssamlingen for 

Rådgivere i skoleverket

Støtter 

utviklingsprosjekt og 

skoleoppgaver 

finansielt og 

nettverksmessig

Vi har medlemmer fra 

hele verdikjeden

Høringspartner for en 

rekke større 

organisasjoner

Fast spalte i Geo og 

avtalte innlegg med 

Mediaplanet og 

Byggeindustrien

Arrangerer felles stand 

for Norge på WTC

Arrangerer 

bransjekvelder på flere 

skoler og universitet

Fast deltaker på 

Arendalsuka og 

Familidagen på 

Hunderfossen


