
Information om Auktoriserad Bergsprängare 
Varför Ni skall välja en Auktoriserad Bergsprängare 

 

Bakgrund 
Bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg- och 

anläggningsbranschen. Regelverken som gäller bergarbete definierar kanske mer än för många andra 

områden speciella ansvarsförhållanden och ansvarspersoner. Bergsprängning är och kan vara 

extremt farlig, särskilt när den utförs av okunniga och oseriösa personer. Trots att sprängindustrin är 

extremt farlig så finns det dock tyvärr än idag många som tummar på reglerna och säkerheten.  

Syfte 
Syftet med Auktoriserad Bergsprängare är att garantera beställaren företag med den kunskap som 

krävs för att utföra bergsprängningar enligt svensk lag och övriga branschregler. Företagen skall 

minimera riskmoment och samtidigt leverera en hög kvalité. Det primära syftet är att beställaren i 

praktiken inte ska behöva ha någon egentlig bergkunskap om han anlitar en Auktoriserad 

Bergsprängare, men ändå känna sig trygg med att jobbet utförs säkert och professionellt. 

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget och dess personal har den kompetens som 

krävs. Beställaren skall finna ett mervärde i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare. 

Vad innebär det att ett företag är Auktoriserade Bergsprängare? 
Det innebär att företaget och dess personal genomgått en utbildning i Auktoriserad Bergsprängare 

som BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening är ansvarig för. Som föreläsare används 

branschens främsta utbildare inom de olika områdena. Utbildningen består av repetition och 

fördjupning av grundläggande utbildningsbas där man fokuserar på säkerhet och riskfyllda moment, 

svenska lagar och föreskrifter, arbetsmiljö, KMA-system, branschrelaterade områden som ADR 

körning och förvaring av sprängämnen. Stor vikt läggs på att systematisera sitt dagliga arbete för att 

uppnå säkerhet och kvalité.  

Företaget har sedan implementerat dessa rutiner och arbetar därmed systematiserat och 

kontrollerat. Vi är genom auktorisationen bundna till att dokumentera vårt arbete.  

En revision utförs sedan löpande där en oberoende extern revisor kontrollerar att företagen lever 

upp till de krav som ställs mot en Auktoriserad Bergsprängare. Vid brister rättas dessa till. Vid grövre 

fel kan auktoriseringen återtas. Därmed har garanti för auktoriseringens riktighet fastställts. 

Mer information om Auktoriserad Bergsprängare 
Intresserad av att läsa mer om projektet? BEF tillhandahåller en rambeskrivning vid önskemål. För 

mer information och frågor som berör auktorisationsarbetet kontakta oss på företaget eller BEF. 

Kontaktinformation BEF: 

Therese Storm, Projektledare  

E-mail: therese@bef.nu 

Telefon: 070-9246442 

www.auktorisation.bef.nu 

Varför chansa? Gör ett tryggt val och anlita en Auktoriserad Bergsprängare. 
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