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Elektroniske tennsystemer
Erfaring fra 2008 - 2022

Alle 

sprengnings 

oppgaver

Alle 

sprengnings 

oppgaver

Sprengning 

under jord
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Elektronisk 

krets kort
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Dokumentasjon

Test rapport 

Blast rapport

Hentes enkelt ut fra 

scanner med en USB

minne brikke

Man lager en mappe og 

lagrer blast rapporter og 

test rapporter
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• Hvor brukes systemet i Norge i dag

• Pukkverk og Gruver

• Veier og tunneler 

• Bolig utbygging (tomter, veier,  grøfter  osv)

• Industri tomter/byggegroper

• Undervannssprengninger

• Broer og betong konstruksjoner (demolering)
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Hvem bruker elektronisk tennsystem

• Store riksentreprenører

• Store sprengningsentreprenører

• Middels store entreprenører/sprengningsentreprenører

• Små entreprenører/sprengningsentreprenører

• Enkeltmannsforetak

• Alle kan bruke dette tennsystemet 7



Mange sprengnings arbeider som har vært utlyst de siste år,

har det vært beskevet krav til elektroniske tennsystem (Byggherre tar ansvar)

Nye E-18

Nye Veier

Arendal –

Tvedestrand

Rugtvedt –

Dørdal

Kristiansand –

Mandal

OSV.

Oktober 2017
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Bygge groper
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1) Utsprengning 

av byggegrop

2) Bolteboring

Tenk konsekvens

3)  Senking av 

nivå i gammel 

byggegrop

1

2

3

Elektroniske 

tennere kan 

redusere risiko
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Undervannssprengning med dekking. Kobling på land
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Undervannssprengning
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Sprengning 

av 

betongdam

Her kan det 

ikke feiles

Riktig valg 

av 

tennsystem
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Anbefalt 

brukstemperatur 

-20 °C til +65 °C.

Dette 

tennsystemet 

kan brukes 

under alle 

forhold
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Gjennomslags salve inntak  - kraft anlegg

17

Ferdig ladet, 

scannet og koblet

30 meter under 

vann overflaten

Unitronic

Eurodyn (Dynamit) 

rørladninger

Her må plan A 

fungere
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Gjennomslags salve inntak  - kraft anlegg

Et enkelt 

valg i 

forhold til 

oppgaven

Tre vellykkede 

gjennomslags 

salver høsten 

2021

Smisto 

kraftverk

Hæhre
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Broer og konstruksjoner
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Rystelser

Elektronisk tennsystem er et 

godt hjelpe middel ved 

sprengning i nærhet til bygg 

eller konstruksjoner

Ofte lave grenseverdier
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Kunders erfaring ved bruk av elektronisk tennsystem

• Bruker vennlig

• Norsk meny

• God opplæring

• Enkel bruksanvisning

• Pålitelig i bruk

• Fordel ved måling av tennkretsen

• Stor fordel ved sprengning med rystelseskrav (etthulls tenning)

• Sikkerhet ved dekking av salven (målbart) betryggende for bergsprenger

• Enkel forhånds programmering av tid mellom hull og tid mellom dekk

• Kontroll på at alle tennere er med i tennkretsen før sprengning

• Uten bruk av elektronisk tennsystem, ville de ikke greid tidsfristen

• Godt verktøy for optimalisering av sprengnings prosessen
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• Tennsystemet brukes ved alle typer sprengnings arbeider

• Kontroll og test av alle tennere i tennkretsen

• Sikkerhet der salver dekkes (måle motstand  og lekasje i systemet)

• Sikrer etthull tenning i forhold til rystelser

• Dokumentasjon – Salve rapport

• Et optimaliserings verktøy for sprengnings prosessen

• Det beste tennsystemet for å redusere forsagere
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Oppsummering av tennsystemet
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Blast box 610 Skanner 260

Kapasitet 

800 tennere

0 – 20 000 ms
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Dokumentasjon

Test rapport 

Blast rapport

Hentes enkelt ut fra 

scanner med en USB 

minne brikke

Man lager en mappe og 

lagrer blast rapporter og 

test rapporter
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Brukes mer og mer i Norske tunneler

• Kraft selskaper

• Bane Nor  

• Nye Veier 

• SVV 

• Statsbygg

• Statnett 

• Bybanen – Bergen

• Fornebubanen

• Oslo vann

• Boliden

• Fylkeskommuner



General

Larvik – Porsgrunn 

2014

Jernbaneverket og 

Veidekke

Fin kontur med 

strenglading og 

elektroniske tennere

5.5m salve lengde

Bergart: Larvikitt
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Erfaring fra forsøkene

• God fragmentering

• Lettere å laste (flatere røys)

• Bedre kontur

• Mindre over berg

• Mindre omskytinger

• Bedre inn drift

• Kontroll over forsager
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Rapporten er utarbeidet på forespørsel fra de store offentlige byggherrer etter at NFF 
gjennomførte et møte med disse i 2017.

Det sentrale spørsmålet var om det vil være et grunnlag for bruk av elektroniske tennsystemer 
ved normal drift sett i et økonomisk totalperspektiv over tunnelens levetid, og ikke bare ved 
f.eks. særskilte vibrasjonsrestriksjoner eller miljø og kvalitetskrav.

Rapporten konkluderer med at ut fra en kost/nytte betraktning vil verdien variere fra prosjekt 
til prosjekt.

Hovedvekt på erfaringer med eDev™ II systemet i perioden 2014-2018.

Rapporten viser til store gevinster innen HMS og «Security».
• Tennsystemet er målbart og det lages en rapport etter at salven er skutt som inneholder status og tekstdata for alle 

komponenter i systemet. Antall omskytinger og uomsatt sprengstoff i røys og hull er redusert.  Sikten/ladd er 
bedre. 

Rapporten viser til økt produksjon
• Man kan bore og sprenge lengre salver i dårlig berg eller hvor det er restriksjoner til vibrasjoner før man må 

redusere salvelengde/dele opp salven.
• Bedre lastbarhet og mindre rensk
• Drastisk reduksjon i antall omskytninger
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Erfaringer med eDev ™ II systemet 2018 - 2022

Erfaringsgrunnlaget er nå basert på xx antall tunneler (eller xx antall tennere). Alle entrepenører i 
det norske markedet har benyttet systemet og de fleste tunneldrivere har fått opplæring.

Endelig har vi et tennsystem som gir oss muligheten til å utnytte dagens tunnel sprengstoff og 
boreteknologi til det fulle.  ….. noe om at dette er tilgjengelig  …. Ikke trenger spesialkompetanse…

• Konturkvalitet

• Vibrasjonskontroll

• Styre fragmentering

• Styre røysprofil slik at den er tilpasset lasteutstyr

• Optimalisere bormønster (reduksjon av antall hull)

• Indriften er på enkelte prosjekt økt med XX %

• Syklustiden (salve-salve) er på enkelte prosjekter redusert med xx %

• Antall omskyting er drastisk redusert 

• Mange tunneldrivere foretrekker eDev™ II systemet fremfor “Nonel LP-systemet”
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Kunders erfaring ved bruk av elektronisk tennsystem i tunnel

• Bruker vennlig

• Norsk meny

• God opplæring (teknisk personell fra Orica står for opplæring)

• Enkel bruksanvisning

• Pålitelig i bruk

• Fordel ved måling av tennkretsen

• Stor fordel ved sprengning med grenseverdier for rystelser

• Sikkerhet ved etthulls tenning

• Enkel programmering av tid mellom hull ved bruk av koder.  

• Bedre kontur

• Bedre fragmentering

• Bedre inn drift, mindre pigging og mindre omskytinger

• Mange ønsker ikke å gå tilbake til LP 
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• Elektronisk tennsystem er beskrevet i kontrakten for vei og tunnel 
prosjekter av omtrent samtlige av de store byggherrene.

• Byggherrer tar ansvar. Nye veier har gått i spissen for dette, men det 
er pukkverk eierne som er pionerne

• Det beste tennsystemet for å redusere gjenstående sprengstoff

• Det beste tennsystemet for optimalisering av sprengnings prosessen

33


