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NORSK FORENING FOR 

FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK (NFF) 

 

NFF samler og styrker fagmiljøene som jobber med 

teknologi for bergarbeid. Foreningens arbeid 

dekker virksomhet og teknologi som i videste 

forstand omfatter bergarbeid. 

NFF håndbøker er en samling bøker og rapporter 

som tar for seg sprengningsarbeid, sikkerhet og 

arbeidsmiljø. 

Sjekk for status av hva som er lagt 

ut og dato for utgivelser. 

Utgaven av Anleggsboka du har er 

ikke helt a jour, men du finner enkelt  

eventuelle endringer på hjemmesiden til NFF. 
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Helningsforholdet på illustrasjonen  skal være 3/1 og ikke 1/3. 

Stigning og fall er behandlet på side 45 
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http://nff.no/
http://nff.no/publikasjoner/
file:///C:/BØKER/ANLEGGSBOKA/ANLEGGSBOKA/BOKFILER_DEL_1_og_2/ANLEGGSBOKA%20DEL%201/NFF-HB-sept%202020
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SPRENGNINGSFORLØP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurens tidsaspekt = ½ sekund.  

Tennere er vist fra side 144. 

 

Når den første raden  har detonert blir 

det støtbølger mot fri overflate, og som 

da gir et trykk i berget. 

Samtidig trenger sprenggasser med høyt 

trykk inn i sprekker og riss, men berg-

grunn tåler høyt trykk. 

Når støtbølgene treffer en fri flate vil de 

returnere, og lager da et strekk i fjellet.  

Samtidig presser sprenggassene fortsatt 

i sprekkene. 

Berg har ikke nok fasthet til å tåle strekk-

krefter og strekkes derfor i stykker og 

kastes frem (ut) av sprenggassene. 

 

 

Det lages nå en ny, fri flate foran neste 

hullrad  som har et høyere tenner-

nummer. 

Sprengsteinen som ble løsgjort i hull  

er nå på vei ut fra pallen. 

 

Når neste rad  går av, er det også en 

fri flate foran som vil returnere støtbølgen 

og lage strekk i berggrunnen. 

Slik vil det fortsette til siste rad er initiert 

og detonert.  

Figuren viser at to rader har detonert og 

den tredje raden detonerer nå. 

Bakbryting bak den siste raden er at 

fjellet løsgjøres litt bakenfor borhullet. 

Hvor mye og hvor lang bakover 

avhenger av bergartens mineralogi, 

oppsprekking, lagdeling samt strøk-  

og fallforhold. 
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Ledningsregistreringsforskriften og PBL (§ 2-3) har regler om krav til innmåling av ledninger i 

grunnen, sjø og vassdrag mv.  

Det kommer nye bestemmelser som trer i kraft 1. juli 2021 og omfatter bl.a. ledningseiers plikter 

med innmåling og rapportering.  

"Offentlig ledningsnett" heter da "allmennyttig ledningsnett". "Privat ledningsnett" heter "lokalt 

ledningsnett".  

Ledningseiers utlevering av dokumentasjon skal skje innen 5 dager og påvisning skal gjøres 

innen 7 dager. 

I VA-sammenheng vil du finne litt ulike navn og ordbruk i denne boka, lovverk og veiledninger en 

tid fremover. 

 

SAMMENHØRENDE BØKER FRA BYGGESAKEN AS 

 

 

 

 

Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards entreprisekontrakter  

og kontrakter med forbruker.  

Dette er en bok for ikke-jurister som gir brukerne av kontraktene nødvendig 

basiskunnskap. 


