
MISSA INTE ÅRETS HÄNDELSE!
• Kompetensutveckling, dolor och branschens utveckling

• Frågeställningar och diskussioner

• Massor av spännande föredrag från den  

praktiska verkligheten

• Nyheter från myndigheterna

• Aktuella projekt

• Middag, mingel och umgänge

23-24 JANUARI



BERGSENTUSIASTER!
Bergsprängardagarna som nu arrangeras för 22:a gången, har etablerat sig som årets stora bergsprängar-
händelse och blivit den självklara mötesplatsen för en stor del av landets bergentreprenörer, bergkonsulter, 
beställare, utbildare, myndighetsrepresentanter samt maskin- och sprängämnesleverantörer.

Bergsprängardagarnas målsättning är att belysa och diskutera bergsprängarens praktiska vardag vad gäller 
såväl säkerhet som arbetsmiljö, nya bestämmelser, teknik, ekonomi och juridik. Bergsprängardagarna 2020 
kommer att, liksom tidigare, behandla erfarenheter utifrån berget. Vi får rapporter från aktuella projekt, stora 
som små och erfarenheter utifrån bergsprängarens vardag.

Bergsprängardagarna 2020 kommer i år att åter arrangeras på Radisson Blu Royal Park Hotell 
som ligger naturskönt men centralt strax norr om Stockholm.

ANKOMST OCH REGISTRERING

Inledning

Greppa arbetsglädjen och förändring!  |  Christina Stielli

Digitala sprängutbildningar  |  Jasmine Diring, Bergutbildarna

LUNCH

Utvecklade elektroniska sprängsystem  |  Tapio Laakko, Pyylahti Oy

Sprängkapslar |  Bo-Göran Johansson, Norab

Nyheter från Svensk bergteknikföreningen  |  Robert Sturk, Svensk Bergteknikföreningen

Framtiden i täkter  |  Björn Strokirk, SBMI

KAFFE

Konsultmupp - På gott och ont  |  Ann-Sofie Wessberg, Metron 

Vad som händer vid en olycka  | Marcus Rammheimer, IF

Anneberg-Skanstull |  Magnus Leander, SVK

Konsekvenser & Lösningar av 2019:2 |  Michael Hermansson, Mech Bergkompetens

RELAX / UMGÄNGE

MIDDAG OCH FESTLIGHETER

VÄLKOMNA TILL BERGSPRÄNGARDAGARNA 2020!
   

09.30-10.00

10.00

10.10

12.00

13.00
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15.10

17.20

20.00

PROGRAM  |  TORSDAGEN DEN 23 JANUARI

CHRISTINA STIELLI
Christina är en författare och föreläsare. Hon har 
föreläst i många år och senaste åren har hon mött 
tusentals människor som genomgående gett toppbetyg 
till en varm och personlig föreläsning om attityder och 
förhållningssätt. I föreläsningarna lägger hon stor vikt 
vid den egna individens valmöjligheter för att förhålla 
sig till situationer som uppstår i livet. Allting blir mycket 
mer trivsamt och enkelt om vi kan lära oss att ha roligt 
på vägen. 

KORTA FAKTA OM CHRISTINA
• FHar jobbat som projektledare, marknadschef och 

försäljningschef
• Författare av bl.a. Jag vill vara glad och Skapa 

arbetsglädje
• Hon syns flitigt på TV4 Nyhetsmorgon där hon ofta 

pratar om stresshantering och arbetsrelaterade 
frågor inom välmående

• Arbetsglädje, greppa förändring och greppa livet!



PROGRAM  |  FREDAGEN DEN 24 JANUARI
09.00 RAPPORTER FRÅN BERGET (kaffe ca 10.40-11.00)

 Bilder och filmer från berget

 Drönare för inmätning av borrhål
 Filip Johansson, Bergab

 Varbergstunneln - Bergtekniska utmaningar  
 Kenneth Rosell, Trafikverket

 Projekt Slussen - Bussterminal Katarinaberget
 Vilhelm Lindevall, SLL

 Produkt- och företagsnyheter
 Fredrik Lindström, Epiroc
 Stefan Persson, Sandvik
 Bernt Wernby, Forcit
 Filip Johansson, Bergab
 Jacob Blomqvist, EBS rental 
 
 PECCS - Internationellt sprängkort
 Jan Johansson & Jari Honkanen, BEF & Forcit 

 
12.50 Summering Bergsprängardagarna 2019

13.00 Avslutningslunch

CHRISTINA STIELLI
Christina är en författare och föreläsare. Hon har 
föreläst i många år och senaste åren har hon mött 
tusentals människor som genomgående gett toppbetyg 
till en varm och personlig föreläsning om attityder och 
förhållningssätt. I föreläsningarna lägger hon stor vikt 
vid den egna individens valmöjligheter för att förhålla 
sig till situationer som uppstår i livet. Allting blir mycket 
mer trivsamt och enkelt om vi kan lära oss att ha roligt 
på vägen. 

KORTA FAKTA OM CHRISTINA
• FHar jobbat som projektledare, marknadschef och 

försäljningschef
• Författare av bl.a. Jag vill vara glad och Skapa 

arbetsglädje
• Hon syns flitigt på TV4 Nyhetsmorgon där hon ofta 

pratar om stresshantering och arbetsrelaterade 
frågor inom välmående

• Arbetsglädje, greppa förändring och greppa livet!

RADISSON BLU ROYAL PARK HOTELL FRÖSUNDAVIK 
I år är Bergsprängardagarna tillbaka på Royal Park Hotell i Frösundavik. Hotellet har 193 hotellrum, vissa med utsikt över 
Brunnsvikens vatten. Konferenslokalen rymmer som mest 340 personer och det finns gratis WiFi. Restaurang, bar och fest-
våning med härlig utiskt och som gäst har man tillgång till Saga Health Club med spa pch träningsanläggning. Varmgarage 
mot avgift. Hotellet ligger bara 5 km från centrala Stockholm och 25 minuter från Arlanda vilket gör det enkelt att ta sig hit 
med bil eller buss.

HAR DU EN FILM SOM BORDE VISAS PÅ BERGPRÄNGARDAGARNA?
Till exempel från ett annorlunda / svårt / roligt / skrytigt 

jobb som du vill dela med dig av...Än är det inte försent, skicka din film till 
berg@bergutbildarna.se så snart som 
möjligt så kanske vi inleder fredagens program med just den!



BOKA INNAN 9/12SÅ FÅR DU 700 KR I RABATT(Gäller hela seminariet, 
kan ej kombineras med andra rabatter)

ANMÄLAN / INFORMATION  
(Vg texta, kopieras lämpligen, samtliga uppgifter skall vara ifyllda för att anmälan ska vara giltig!)
Jag / Vi avser att deltaga på Bergsprängardagarna 23-24 januari 2020 enligt valt alternativ.

Namn

Namn

Företag

Fakturaadress

Post nr     Ort

Ev projekt / konto nr      Mobil / Fax

Tel     Epost

Namnunderskrift

OBS ! Antalet rum är begränsat. Fördelas efter tidpunkt för anmälan! 
Anmälan bekräftas automatiskt vid anmälan via formuläret på www.bergutbildarna.se eller via svar på mail. 
Vid avbokning senare än 3 veckor före konferensen debiteras 75% av avgiften. Vid avbokning senare än 1 vecka före konferensen eller utebliven ankomst debiteras full avgift.  
Deltagandet kan dock överlåtas. 

 

ALTERNATIV 
(Bokar du tidigt, innan den 9/12 får du 700 kr rabatt, gäller endast “Hela seminariet inkl helpension”, kan ej kombineras med andra rabatter!) 

           Hela seminariet inkl helpension (enkelrum)  6 500 kr exkl moms 
 
 Hela seminariet exkl övernattning   5 250 kr exkl moms

 Dag 1        3 400 kr exkl moms             Dag 2 2 900 kr exkl moms

Önskas specialkost? Allergier?     Önskas rum extranatt?     Datum

SÄND IN DIN ANMÄLAN SNARAST.  ANTAL PLATSER ÄR BEGRÄNSADE. 

Bergsäker AB/Bergutbildarna Formulär www.bergutbildarna.se
Korta Gatan 7   Epost berg@bergutbildarna.se
171 54 Solna   Förfrågningar 08 540 600 60 

RADISSON BLU ROYAL PARK HOTELL
Bergsprängardagarna 2019 kommer i år att åter hållas på Radisson Blu Royal Park Hotell strax norr om Stockholm. Hit är det lätt att 
ta sig och det finns parkeringsplatser i varmgarage mot en avgift för de som är bilburna. Här finns även spaavdelning med tränings-
lokaler, bastu och pool. Mer information och vägbeskrivning finns på www.royalparkhotel.se


