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Jag har pratat med en hel del av er medlemmar och gläd-
jande nog så verkar det som de allra flesta har fullt upp, 
även om det givetvis finns de som på ett eller annat sätt har 
påverkats av sjukskrivningar etc. Det jag hör är dock att 
man uttrycker en viss oro om framtiden med projekt som 
kanske inte kommer igång eller senareläggs. Vi får avvakta 
och hoppas att det inte blir så i någon större omfattning.

Som ni vet så var det ju tvunget att ställa in årets upp-
laga av Borr & Spräng och som det ser ut just nu, om inga 
större förändringar inträffar, så får vi ta nya tag med mäss-
san 2021. 

Ett dilemma som vi har brottats med har varit hur vi 
ska kunna genomföra vår ordinarie årsstämma. Enligt lag 
så måste stämman vara genomförd senast 30 juni och det 
finns lite olika alternativ på hur man kan göra. Det mest 
realistiska är att antingen hålla stämman digitalt, eller 
att fysiskt genomföra den. Efter övervägande har vi, trots 
allt, kommit fram till att vi kommer att hålla stämman på 
DownTown Camper by Scandic i Stockholm den 12 juni. 
Vi har i dialog med hotellet bokat en extra stor lokal så till-
räckliga avstånd kommer att kunna hållas mellan deltagar-
na. Däremot så kommer det inte arrangeras någon middag 
på kvällen med de festligheter som vi brukar ha. Givetvis är 
det fritt för de som vill att boka rum och kanske umgås på 
ett sätt som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer.
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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. 

Tidigare, innan Corona, gjorde vi en bokning inför 
stämman, med övernattningar, middag, föreläsning och 
underhållning. Denna bokning har vi nu flyttat till hös-
ten, då vi istället har tänkt ordna en branschdag, som vi 
kommer att komplettera med hjälp av våra partners. I skri-
vande stund är det ännu inte bestämt något datum, eller 
upplägget på denna dag. Förhoppningen är att det kommer 
bli en intressant dag och även som lite kompensation för 
det som vi har varit tvungna att ställa in. En mycket viktig 
del i föreningens verksamhet är ju att vi medlemmar och 
partners träffas med intressanta diskussioner om aktuella 
ämnen och gärna i lite festliga sammanhang. Planen är att 
också då dela ut priset till Årets Bergentreprenör, så jag 
uppmanar er igen att komma med förslag.

För min egen del så har mycket av tiden ägnats åt det 
fortsatta arbetet mellan branschen och Regeringskansliet 
rörande de kriminella sprängningarna som sker i vårt sam-
hälle. Vi har haft ett antal möten, både internt i den grupp 
som representerar branschen och med Regeringskansliet. 
Onsdagen den 6 maj så hölls en pressträff med Inrikesmi-
nister Mikael Damberg i spetsen. Även jag från BEF, Ca-
tharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen samt Per Vedin, 
Svenska Bergteknikföreningen, var representerade. Reak-
tionerna efteråt har varit blandade från bergsprängare och 
andra intressenter. Det som Damberg presenterade var tre 
uppdrag som regeringen meddelat MSB samt att ändra la-
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gen och förordningen som reglerar brandfarliga och explo-
siva varor. De tre uppdragen till MSB är:

• Se över metoder för märkning av civilt sprängmedel. 
Med detta menas märkning som inte går att avlägsna 
och som eventuellt kan spåras efter detonation.

• Att kartlägga och analysera kommunernas arbete med 
tillstånd och tillsyn.

• Att inrätta ett nationellt forum för sprängämnessä-
kerhet. I forumet ska, utöver MSB, Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevak-
ningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalför-
svarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportsty-
relsen och Tullverlet ingå. Forumet ska verka för att 
öka sprängämnessäkerheten genom bland annat erfa-
renhetsåterföring och kunskapsutveckling inom områ-
det genom att sprida kunskap och information både till 
myndigheter och andra berörda aktörer (branschen). 
Min kommentar till ovanstående är att det är bra att

man ser över lagstiftningen och det som det främst avser är 
att man har för avsikt att införa lämplighetskontroller på de 
personer som har tillgång till sprängmedel. Exakt vad som 
denna lämplighetskontroll kommer att bestå av är inte helt 
klart, men som minst kontroll i belastnings- och misstanke-
registret. Det är viktigt att poängtera att det klart framgår 
vilken typ av brott eller misstanke som kan ge skäl till att 
man inte bedöms som lämplig.

När det gäller uppdraget att se över metoder för märk-
ning så har jag svårt att idag se detta som brottsförebyg-
gande. Merparten av de produkter som är attraktiva i kri-
minella kretsar tillverkas inte i Sverige och det torde vara 
en lång och seg process att implementera detta sett i ett 
EU perspektiv. Poängen att spåra sprängmedlet till tillverk-
ningen ger inte mycket mer än att man i så fall kan konsta-
tera att det är varor för civilt bruk.

Frågan som gäller kommunernas arbete med frågor 
kopplade till tillstånd och tillsyn behöver ses över. Vi tyck-
er att kunskapen är alltför låg och här behövs utbildning 
och samarbete med branschen. Det är t ex väldigt viktigt 
att tillsynen utförs med kvalitet och, inte minst, vara lika 
över hela landet. 
Att inrätta ett forum för sprängmedelssäkerhet ser jag 
positivt på. Under de diskussioner som förts kan det 
konstateras att det uppstår rykten och uttalande som ibland 
inte har en korrekt grund. En större öppenhet tror jag är 
bra och som kan leda till att utvecklingen går åt rätt håll. 

Det är också bra med ett forum där branschen kan diskute-
ra lämpliga åtgärder innan beslut fattas om t ex föreskrif-
ter som inte gynnar vare sig branschen eller andra, utan 
krånglar till vardagen för bergsprängaren.

Utöver Regeringens arbete har också branschen en åt-
gärdslista som vi jobbar med. Sprängkortet är en del där 
Svenska Bergteknikföreningen, om allt går i lås, kommer 
att bli huvudman. Ansökan är inskickad till Myndigheten 
för Yrkeshögskolan och vi hoppas att allt kan vara på plats 
under detta år.

Identitetskontroll är en annan del som vi tittar på. Lag-
stiftningen finns, men det kan upplevas som att den inte 
riktigt följs alla gånger, t ex vid leveranser av sprängmedel. 
Ett hjälpmedel som skulle kunna användas är ID06 där det 
ser ut att finnas lösningar som går att implementera.

BEF tillsammans med KCEM, branschföreningen för 
tillverkare och leverantörer, siktar på att arrangera en kon-
ferens med inriktning på ”security” där alla i hela kedjan 
kommer att bjudas in, inte minst slutförbrukarna, alltså 
sprängarna.

Vi arbetar också med att man redan vid upphandlingen 
av bergsprängningsentreprenader ställer krav som är ”se-
curityinriktade”. Detta gäller beställare men även konsult-
företag som många gånger är involverade i den processen. 

Det pågår också samtal för att hitta lösningar på dol-
problematiken, kanske framförallt på stora infraprojekt där 
stora mängder entreprenadberg hanteras. Även hur man 
kan göra sprängmedelstransporterna säkrare och person-
larm.

Ovanstående är en del av det som pågår eller kommer 
att påbörjas. Jag är mycket medveten om att, när det gäller 
kriminell verksamhet som är kopplad till sprängmedel, så 
är det i första hand ett polisiärt ärende och att det i prin-
cip är omöjligt att fullständigt förhindra att det inte ham-
nar sprängmedel i orätta händer. Men kan vi tillsammans, 
sprängare, tillverkare, återförsäljare transportörer och oli-
ka branschorganisationer förhindra en del av den olagliga 
verksamheten, så borde det vara s å  gott som något. 
Under-strykas ska det dock att det i allt arbete som nu 
görs ska vara genomförbart utan att det krånglar till den 
dagliga verksamheten allt för mycket. Något som vi har fått 
gehör för, såväl som hos Regeringskansliet och övriga 
inblanda-de.

Ha det nu så bra där ute var ni än befinner er i lan-
det och vi får hoppas att vårvärmen kommer inom en snar 
framtid.

Jan Johansson




