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Medlemmar och Partners
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.

Höstnytt
Nu har vi ställt om klockan till vintertid och det blir mörkare och mörkare. för varje
dag. Det kan ställa till det om man har salvor som strular och det kan vara svårt att
hinna med att skjuta innan mörkret infaller. Särskilt för de som håller till
i de norra delarna av vårt land.

I

BEF-världen så har det varit fullt upp hela hösten och
jag tänkte berätta lite om vad vi har haft för oss. I slutet på augusti så var vi ju iväg på studie och seminarie
resan till Skottland. Jag tror att alla som var med
tyckte det var lyckat och att det är något som vi ska
fortsätta med.
För ett tag sedan så blev jag kontaktad av SMHI i Norrköping som ville ha ett möte med mig. Anledningen var den att
de fått reda på att det skulle kunna innebära en risk att ladda
under åskväder. SMHI har ju ett antal tjänster där man kan
få mer detaljerade väderleksrapporter t ex för lantbrukare och
inom bygg och infrastruktur. Nu skulle de se över dessa tjänster och förbättra både kvalitet och utbud. Det som de skulle
kunna erbjuda oss sprängare skulle kunna vara åskvarningar,
både i ett specifikt område och om åskan närmar sig via mätningar av blixtnedslag. Man skulle då kunna få SMS eller
meddelas på annat sätt så man kan planera och, framförallt,
avbryta arbetet innan det är för sent. Fortsättning följer...
Projektet RockCamp tuffar på och vi har haft ett styrgruppsmöte och ett seminarium med bland annat lärare från
olika utbildningar inom Bygg och Anläggning. Tyvärr så
finns det i dagsläget endast tre gymnasieskolor med inriktning
bergarbetare. Jag uppmanar alla att försöka ta emot elever
som ska ut på arbetsplatslärande.
Sveriges Byggindustrier, BI, har tagit ett omtag med de
branschföreningar som är medlemmar. Den kontaktperson
som vi har heter Bo Lorentzon och vi hade för ett tag sedan
ett mycket positivt möte där vi båda blickade framåt för att
utveckla samarbetet.

PECCS, projektet där vi varit huvudman för att ta fram
ett utbildningsmaterial för sprängarbasar är nu avslutat. Vi
hade ett sista möte i Helsingfors i september och agendan för
fortsättningen är att EFEE nu tar över materialet och arbetar
vidare med, bland annat, hur administration, spridning och
kvalitetssäkring ska fungera i framtiden.
Certifiering av hundar och hundförare för att söka dolor
har diskuterats från och till. Bland annat så har vi blivit kontaktade av en representant från beställarsidan i Norge, Thor
Husveit, som undrade hur vi hanterat frågan här i Sverige. Så,
i början på oktober var jag kallad till ett första möte i Oslo där
syftet var att försöka finna lösningar för hur en kvalitetssäkring skulle kunna se ut. Med på mötet var det representanter
från Norska beställare, företag som arbetade med hundar och
från Norges motsvarighet till BEF, NFF. Det blev ett mycket
positivt utfall av mötet och det beslutades att vi i gruppen tillsammans utarbetar en vägledning till leverantörer av dessa
tjänster, hur både hund och hundförare bör vara kvalitetssäkrade. Som ett andra steg kommer gruppen eventuellt gå vidare med att utarbeta en vägledning till de som köper tjänsten
att söka dolor.
På tal om dolor, så har vi haft några dolkurser. Det är
fortfarande ett stort problem med dolor och jag upplever att
problematiken har ökat, främst beroende på de stora mängder
berg som hanteras i de stora projekten. På förbifart Stockholm
har det varit känt under en längre tid och nu börjar samma
problematik att visa sig i Göteborg när nu Västlänken kommit
igång. Vi måste alla, både beställare, konsulter, bergsprängare, kross- och grävmaskinister och övriga branscintressenter,
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beakta dolproblematiken i ett mycket tidigare skede än vad
man gör nu.
På grund av den ändringsföreskrift som Arbetsmiljöverket
beslutat om, Sprängarbete 2019:2, som träder ikraft 1 januari
2020, så träffade jag och Lars Kvarnvik, Värnamo Sprängtjänst, representanter på Inrikesdepartementet. Anledningen
var att vi ville påtala att det råder en viss osäkerhet inför framtiden om hur vi ska tolka de regelverk som finns för att tex
säkra god kvalitet på utbildningar och att förhindra att civilt
sprängämne kommer i orätta händer. Vi blev väl mottagna
och de lyssnade på våra synpunkter och funderingar, dock
utan att få några svar tillbaka. Vi får se vad som händer.
I senaste numret av BEF-Nytt så står det att läsa om att vi
återupptagit samarbetet på Bergsprängardagarna. Försök att
ta er tid att komma på dessa dagar 23-24 januari i Frösundavik.
Fredagen den 25 oktober samlades delar av styrelsen tillsammans med 17 konsulter i Göteborg till en workshop som
varit inplanerad sedan en tid. Anledningen var att diskutera

problem och möjligheter till förbättringar, både hos konsulterna och hos oss bergsprängare. Det var, vill jag påstå, ett
mycket lyckat arrangemang och det var verkligen roligt att det
var så många som kunde deltaga och inte minst, bidraga till
konstruktiva diskussioner. Vi kommer inom kort att planera
för en liknande träff, denna gång i Stockholm och vi hoppas
på god uppslutning även där. Ett resultat av detta första möte
blev att vi i BEF ska tillsätta en konsultgrupp besående av
BEF medlemmar och några konsultföretag. Gruppens syfte är
att försöka lyfta fram problem och lösningar samt att kanske
fungera som referens för att bolla olika frågeställningar innan,
tex bygghandlingar och tekniska beskrivningar går i tryck.
Ja, det blev ganska mycket text den här gången och det
finns mer att berätta. Får försöka hinna med att skriva lite
oftare. Fram till dess, så får ni ha det så bra, även om vi har en
lång och mörk årstid framför oss.
Jan Johansson

