
Trondheim, 1.-2. november 2021

Fremtiden injeksjonsprosedyre



Først litt 'housekeeping'
• Evakuering og nødutganger

• Møteplass ved evakuering

• Bruk av mobil – på lydløs – brukes på Slido

• Legges opp til diskusjon og spørsmål – ha 
respekt for neste som vil ha ordet og spill inn 
når din tur kommer



Fremtidens 
injeksjonsprosedyre 

Samfunnstjenlige tunneler 
ved 1000-årsskiftet (2000-
2003) – et bransjeprosjekt 
etterfølgende 
Romeriksporten

Satte injeksjon i fokus



• Definert som gradvis trykkoppbygging 
balansert mot W/C-forholdet 

• Så høyt trykk som praktisk mulig - 100 bar

• Stoppkriterie på trykk

• Så lavt W/C-tall som praktisk mulig

• Krever fortløpende monitorering og oppfølging

• Lavt W/C-tall gir trykktap for å hindre at 
injeksjons-massen tar langt avgårde og skader 
omgivelser

• Injisere også hull i stuffen og mange hull

TIGHT - fokus sammenfallende – raffinere 
konseptet!

I 2004 kom 'Aktiv Injeksjon'



Hva har bransjen gjort etterpå?

• Kjørt 11 Eksamensrettede kurs i 
Berginjeksjon

• Nordic Grouting Symposium hvert 3. år

• NFF/Tekna ordinære kurs (Sandefjord, 
Kursdagene 2010 etc)

• Gitt ut en rekke kompendier om temaet



Fremtidens injeksjonsprosedyre 

• Var opprinnelig planlagt som et ordinært kurs 

ved Kursdagene i 2021

• Koronaen sendte kurset ut i tid

• Det gav oss bedre tid til å tenke 

gjennomføring

• Etablerte så et seminar med planlagt høy 

grad av deltakermedvirkning

• Et litt annerledes kurs i annerledeslandet –

dele kunnskap er vi gode til



Fremtidens injeksjonsprosedyre

Ønsket å promotere seminaret ved å lage 
Podcaster om temaet:

https://nff.no/publikasjoner/podkaster-og-filmer/

6 stk som tematisk tar for seg ulike emner

Om lag 1300 registrerte avspillinger (helt eller 
delvis)

• Berginjeksjon, historikk og bakgrunn
• Hvordan påvirkes injeksjonsarbeidene av kontrakt og 

oppgjørsform?
• Forstår bransjen viktigheten av riktig bruk av 

injeksjonsmidler?
• Bruk av høyt trykk ved injeksjon
• Plan og strategi for injeksjonsarbeidet
• Digitalisering og oppsummering



Fremtidens 
injeksjonsprosedyre 

Ansvaret for dette seminaret ligger hos en 
komite som har bestått av:

Kristian Kristoffersen Dahl

Knut Garshol

Eivind Grøv

Ingvild Leisund

Helene Strømsvik

Siri Engen





Gruppeinndeling

Dette baserer vi på en enkel geometri;

Vi deler salen slik:

Og så holder vi på disse gruppene i dag og i morgen 

1 2

3 4



Fremtidens injeksjonsprosedyre 

• Hva ønsker vi å oppnå med seminaret?

• Møte bransjen og diskutere veien videre med 

forinjeksjonsarbeider.

• Det ligger en stor utfordring for bransjen og 

oss i å kunne meisle ut en omforent 

prosedyre, men vi har stor tro på at vi skal få 

til dette. 

• Kan hende er det ikke nødvendigvis de 

ekstreme detaljene vi jakter, det vil sikkert 

være temaer som blir litt vidt behandlet, men 

at vi klarer å enes om de store linjene det tror 

vi på



Fremtidens injeksjonsprosedyre 

• Hvordan oppnå de målene vi har satt oss?

• Det vil kreve noe utenom det vanlige av oss 

alle, at vi møter med åpent sinn

• At deltakerne skal være mye mer delaktige i 

gjennomføringen av seminaret enn det man 

normalt pleier å være.

• Det er viktig for oss å få frem at nå skal 

deltakerne ikke bare bli underholdt, men de 

skal faktisk være med på å underholde. 

• Derfor legger vi stor vekt på 

deltakermedvirkning og at alle skal bli hørt



Fremtidens injeksjonsprosedyre

• Vi er nødt til å tenke annerledes her

• Være åpne og dele kunnskap og ideer og 

tanker

• Foredragene er innledning

• Det er hver og ens bidrag i diskusjonen som 

er viktig for å bringe dette temaet fremover til 

en omforent og felles forståelse 



Vi kan la dette henge uten videre kommentar, 

men også innenfor injeksjonsteknikk er det vel 

et potensial for klimahensyn!

1,5 ˚C



Vi skal bruke www.sli.do

1. Last ned app

2. Gå inn på www.sli.do

3. Kode: 964832

4. Bruk Q & A

Bruk navnet ditt eller vær anonym

http://www.sli.do/
http://www.sli.do/

