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Föreningens årsstämma hölls på Scandic Grand 
Central i Stockholm den 5 april. Utöver den for-
mella delen så hade vi bjudit in en föreläsare som 
lärde oss om vett och etikett i näringslivet. Vi fick 
oss nog alla en tankeställare hur vi ibland beter, el-

ler inte, beter oss. På kvällen så var det traditionsenligt middag 
och trevligt umgänge med tillhörande musikaliskt uppträde.

Sedan lång tid tillbaka har det pågått förberedelser för 
årets upplaga av Borr & Spräng som gick av stapeln den 17 
maj. I ett för dagen strålande väder var vi rekordmånga som 
var anmälda till mässan och mitt intryck är att detta event 
verkligen har ”satt sig” som en återkommande årlig händelse. 
Som grädde på moset blev vi förtrollade av Brynolf & Ljung  
som, minst sagt, förbryllade oss med sina omöjliga magiska 
trick. Mer om både stämman och mässan i nästa BEF-Nytt.

Vi är också i full fart med att planera för studieresan till 
Skottland 27/8-1/9. Den ser mycket lovande ut och kommer 
att toppas med en heldag hos super quarry Glensanda.

Nu till något allvarligare. Jag har vid flertalet tillfällen, 
bland annat i BEF-Nytt och genom så kallade dolkurser un-
der många år, försökt sprida så mycket information som möj-
ligt om problematiken kring odetonerat sprängämne. Men, 
en fråga som ständigt är återkommande är vad det är som 
gäller en säkerhetsruta på en grävmaskin. Frågan är motive-
rad eftersom det i AFS 2010: är synnerligen diffust uttryckt. 
I kommentarerna till paragraf 39 kan man läsa; ”…kan man 
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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. 

använda ett uppfällbart skydd av kraftigt metallnät eller något 
lämpligt genomskinligt plastmaterial av tillräcklig tjocklek”. 

Ovanstående formulering ger utrymme för en hel del 
tolkningar och har skapat stor förvirring hos såväl maskin-
leverantörer som entreprenörer. År 2015 så hände en tragisk 
dödsolycka och branschen, inte minst genom Sveriges Berg-
materialindustri, enades om vad som bör gälla fram till dess 
att föreskrifterna uppdateras. 

Det som vi anser vara lägsta krav på en grävmaskin, är en 
framruta med infästning  som testats enligt SS-EN 15152. Det 
innebär att den ska tåla en aluminiumprojektil med vikten 
1 kg som med hastigheten 450 km/h skjuts mot rutan. Detta 
innebär att rutan kan bestå av så kallat pansarglas som har 
en tjocklek av 31 mm (BR4NS) samt kompletteras med gal-
ler av plattjärn. Eller, vilket är vanligast, en ruta av 12 mm 
polykarbonat. Men, det som är oerhört viktigt, är att rutorna 
monteras i en särskild stålram som är testad för ändamålet, 
alltså inte i befintlig rutram.

Om jag har rätt information så ska samtliga maskinleve-
rantörer idag kunna erbjuda ovanstående lösning, både när 
man köper ny maskin eller som eftermontering.

Avslutningsvis vill jag önska alla en bra sommar med 
 lagom mycket sol och regn.
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Hej på er alla, medlemmar och partners
Jag har nu avslutat min tidigare tjänst på NCC och har officiellt börjat arbeta på 

 heltid för BEF sedan den 13 maj. Det har varit full fart hela tiden (och även tidigare), 
inte minst med tanke på att det händer väldigt mycket nu på våren.
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