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Istället för att arbeta med att få alla planerade till-
ställningar och möten att fungera så bra som möj-
ligt har vi och många andra fått meddela inställda 
möten och andra event. I närtid så har vi fått skjuta 
upp den planerade workshopen med konsulterna. 

Likaså vårt styrelsemöte som vi nu istället får fixa genom 
att använda digital teknik. Vad som kanske är allra trå-
kigast är att vi med största sannolikhet inte kommer att 
kunna genomföra vår årsstämma som planerat. Just nu har 
vi flyttat datumet från den 3 april till den 24 april, vilket 
vi gjorde för att det var möjligt utan att drabbas av ho-
tellets avbokningsregler. Men det är väl tveksamt om det 
går att genomföra stämman på det sättet som vi brukar. Vi 
kommer att utarbeta en reservplan eftersom det är väldigt 
viktigt att årsmötet blir av då det är föreningens viktigaste 
händelse under året.

Borr & Spräng i maj har vi inte ställt in än, utan vi är 
optimistiska och hoppas på en snabb återgång till ett nå-
gorlunda normalt läge.

Som sagt, så berörs vi alla och det är flertalet evene-
mang som har ställts in eller flyttats på framtiden, bland 
annat Bergteknikdagarna, SBMI ś branschdag mm mm.

Hursomhelst, mycket av det som jag nämnt är inte livs-
avgörande för oss, utan det som betyder mest är givetvis att 
alla ni där ute på olika projekt kan fortsätta att jobba på un-
der något så när normala betingelser. En tröst i bedrövelsen 
är att våra arbetsplatser är ute i det fria och inte bland stora 
folksamlingar i trånga lokaler etc. Och, vi kan också känna 
oss någorlunda trygga i att vi är i en bransch som trots allt 
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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. 

kommer att rulla på. Vägar, bostäder, sjukhus o s v måste 
även fortsättningsvis byggas.

Nu lite kort om det som har hänt senaste tiden. Arbetet 
tillsammans med Regeringskansliet angående de kriminel-
la sprängningarna fortskrider. Vi har haft en workshop där 
representanter från branschen och departementen diskute-
rat vilka åtgärder som vi gemensamt kan åstadkomma för 
att minska risken att civila sprängmedel hamnar i orätta 
händer. Det har arbetats fram positiva förslag, både på kort 
och lång sikt, där vi ser att vi kan skapa rimliga och genom-
förbara åtgärder. 

BRR, Branschregionsrådet inom Byggföretagen, som 
de numera heter, tidigare Sveriges Byggindustrier, där BEF 
är medlemmar, har haft ett möte nu i mars. Som nämnts 
tidigare så har man tagit ett omtag i detta råd och man ska 
nu se över de avtal som finns mellan Byggföretagen och de 
olika branschorganisationerna. Anledningen är att förbätt-
ra och utöka stödet och samarbetet.

Jag har också varit på ännu ett möte i Oslo med den 
grupp som arbetar för att åstadkomma en kvalitetssäkring 
och vägledning till branschen när man ska använda hun-
dar för att leta efter dolor. Det återstår fortfarande en hel 
del arbete med detta och tiden får utvisa vad det blir för re-
sultat. Angående dolor så har jag hållit dolkurser hos NCC,  
Jehander och SBMI. Det är positivt att företagen ser nyttan 
i att informera sin personal om detta återkommande pro-
blem.

I början på februari genomfördes den första ”riktiga” 
PECCS -kursen i Stockholm. Denna första kurs samlade 
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ett femtontal deltagare som hölls på engelska med Fredrik 
Viking från Explosiv Utbildning, som kursledare. Utvär-
deringen från deltagarna kommer att vara mycket viktig 
inför framtida kurser, både här i Sverige och bland övriga 
medlemsländer inom EFEE.

Styrelsen har också haft sitt första styrelsemöte för året. 
Denna gång förlagt till MaskinEntreprenörernas utbild-
ningslokaler i Bålsta. Anledningen till att vi var just där 
var att ME presenterade deras verksamhet, främst inom det 
som de kallar ME-skolan. Utbildningar till maskinförare 
som de bedriver på nio orter i landet, både i gymnasial regi 
samt komvux. Våra branscher möts ofta ute på arbetsplat-
serna och vi ser att ett samarbete inom utbildningar har 
stor potential.

Polisen har också skickat ut en remiss på en ny FAP, som 
är Polisens allmänna råd om sprängning. Det största försla-
get till förändring är att Polisen inte anser sig sakna stöd för 
att det inom detaljplan, utöver sprängarbas, även ska finnas 

en sprängarbetsledare med viss utbildning och erfarenhet. Ar-
betsmiljöverkets föreskrifter föreskriver endast viss kompetens 
för sprängarbas samt ett visst ansvar för sprängarbas. Därför 
ska kravet på sprängarbetsledare tas bort. Vi arbetar med ett 
remissvar och synpunkter från er medlemmar är givetvis väl-
komna. Sista dagen för remissvar är den 6 april.

Från början så var planen att vi skulle komma ut med ett 
fullspäckat BEF-Nytt under april, med reportage från olika 
arrangemang och planerade aktiviteter. Eftersom det mesta 
av dessa har ställts in eller flyttats fram, så har vi fått ändra 
upplägg på första numret 2020. Vi jobbar på att komma ut 
med en något nedbantat nummer, men som ändå är intressant 
och läsvärt.

Till sist, var positiva och kämpa på, nys i armvecket, så ska 
vi snart se att samhället återvänder till ett normaltillstånd!

Jan Johansson


