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AFS 2007:1 Sprängarbete, kommentarer till 
vissa paragrafer:

”Till 37 § Sprängning ovan jord bör 
planeras så att skottlossning sker vid 

dagsljus och att siktförhållandena medger betryg-
gande kontroll av farligt område. Ett vanligt sätt att 
kontrollera farligt område är att ha bevakare runt 
området. Bevakare, försedd med röd flagga, har 
till uppgift att: 

– varna den som närmar sig området för att gå 
in i detta samt 

– hindra att laddning tänds när någon kommit 
in på området efter att varningssignal avgivits, 

– upprepa av sprängarbasen avgivna varnings-
rop. Är det svårt att helt utrymma farligt område 
kan särskilda skyddsanordningar installeras, t.ex. 
tillräckligt antal skyddskojor med betryggande 
hållfasthet. Är farligt område tillfredsställande av-
spärrat med stängsel och markerat med varnings-
skyltar, kan bevakningen ibland begränsas till att 
avse enbart tillträdesvägarna. På avskild plats, 
där sprängningen inte berör andra arbeten eller 
transportvägar, kan bevakningen vara begränsad 
t.ex. till att avse endast de vägar som leder till det 
farliga området. Det förutsätter dock att tillfarts-
vägar spärras och att tydliga varningsskyltar sätts 
upp. När sprängning utförs på skilda, närliggande ar-
betsplatser, är det viktigt att överenskommelse träffas 
om på vilka tider sprängsalvor skall tändas. Varning 
kan meddelas muntligt, i form av informationstavlor, 
skriftligt meddelande eller dylikt. Vid vissa 21 arbe-

Lite info om avstängning av väg vid sprängning
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Vi vill med detta nyhetsbrev informera Er, såväl stort som smått, om vad som händer i BEF-världen. 
Tanken är att vi någorlunda  regelbundet ska göra  ett utskick på detta sätt för att ge 

er information  om saker som kan vara av intresse. 
Vi tar tacksamt emot ideér och förslag på nyheter som vi kan ta upp i nyhetsbrevet. 

ten är det lämpligt att ha ett större informationsmöte 
med alla berörda. Omedelbart före sprängningen kan 
varning ges med korta signaler från siren eller med 
ropet ”Här skall tändas”. Sirensignalen bör till sin ka-
raktär avvika från signaler som avges för annat ända-
mål. I Svensk standard SS 03 17 11 utgåva 2 anges de 
vanligaste ljud- och ljussignalerna.”

Kommentar: De enda som får stoppa trafik på väg är 
väghållaren och polis. Man får som bergsprängare, 
som sägs i ovan paragraf, varna folk/bilister med röd 
flagga men om de insisterar kan man inte stoppa dem 
utan man får då avvakta med salvan!

Om sprängning sker i detaljplanelagt område så har 
polisen följande villkor: ”Vid sprängning närmare än 
50 m från väg skall tillståndshavaren i samråd med 
väghållaren se till att vägen är avstängd”

Kommentar: Detta innebär i praktiken att förbereder 
man ett sprängarbete närmare än 50 m från t ex en 
större trafikled så måste man kontakta Trafikverket i 
god tid för hjälp med t ex TMA-fordon, signalanord-
ningar och skyltning. Detta bör man tänka på redan 
innan man åtar sig jobbet eftersom detta kan medföra 
stora kostnader.
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Patrik
VD 

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening -BEF
Box 614   175 26 JÄRFÄLLA 
Besöksadress: Ynglingavägen 1-3, 6 tr
patrik@bef.nu    tel: 070-698 70 72
anette@bef.nu   tel: 070-693 68 98

Nr 3  2017

Se nästa sida



SprAängstoff
..

 

E ftersom det kommit frågor från några i 
branschen vilka regler som gäller för åter-
förslutning av öppnad kartong med spräng-
ämne och sprängkapslar vid transport samt 

att det råder osäkerhet om reglerna för förvaring av 
sprängkapslar 1.4S i förråd, så har jag träffat Shulin 
Nie från MSB för att få hans hjälp i detta.

Shulin Nie berättar att återförslutning av kartong 
med sprängkapslar kan göras av sprängaren själv men 
för att samma transportklassificering skall bibehållas 
måste tex. sprängkapslarna vara förpackade på sam-
ma sätt som de ursprungligen kom från leverantören. 
De skall alltså förvaras i kartongen på samma sätt 
som när man öppnade kartongen första gången med 
sprängkapslarna placerade med den separering som 
de kommer med.

Under de förutsättningarna kan sprängaren alltså 
fortsätta transportera med samma transportklassning.

Nästa fråga var, att om man får transportera 
sprängämne och sprängkapslar 1.4S tillsammans un-
der en transport, borde man då inte kunna förvara i 
förråd på samma sätt med tanke på att kommunen vid 
förvaring i förråd har bedömt placering och riskav-

stånd till skyddsobjekt, dvs. omgivningen skall klara 
en oavsiktlig detonation.

Shulin berättar att det går bra att samförvara 
sprängämne och sprängkapslar 1.4S  i förråd på sam-
ma sätt som under transport under förutsättning att 
sprängkapslarna förvaras som de kom från leveran-
tören dvs. försluten kartong och sprängkapslarna för-
packade i sina originalsepareringar.

Min tolkning är att man i förråd under ovanståen-
de förutsättningar, kan förvara sprängkapslar 1.4 S 
och sprängämne utan skiljevägg, även om man för-
varar mer än 60 kg sprängämne i förrådet, under för-
utsättning att man klarar riskavstånden till eventuella 
skyddsobjekt. 

Min tolkning har nu också bekräftats av MSB ge-
nom Shulin Nie och Josefin Gullö och jag vill verkli-
gen tacka dem för en mycket snabb återkoppling!

Klas Myremark, på Klas Myremark Bergspräng-
ning AB i Jörlanda var den som först uppmärksam-
made denna fråga som jag tror kan vara till hjälp för 
många bergsprängare.

Patrik Jansson 
VD/BEF
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