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Projekt 
 

Projektnummer Byggherre 
 

Kontrollpunkter (Stryk punkter som inte är tillämpliga) OK/ 
Signatur Kommentar/Åtgärd Klart 

datum 

• Är ni Auktoriserad Bergsprängare eller annan 
certifiering?    

• Gör ni riskbedömning för entreprenaden?    

• Gör ni riskbedömning kvarts?    

• Har ni arbetsmiljöplan? (Om krav i handlingar. 
Normalt riskbedömning)    

• För ni dagbok?    

• Gör ni arbetsberedning/ar om det behövs eller om 
krav finns i kontrakt (vilka moment)?    

• Har ni giltiga dokument för er personal?    

o ID 06    

o Sprängkort    

o Borrkort eller annat giltig dokument    

o Sprängarbetsledare     
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o ADR1.3 eller ”full ADR”    

o Maskinförarbevis    

o Anhöriglista    

o Annat    

• Har ni nödvändiga Tillstånd?    

o Polisen sprängtillstånd    

o Förvärv, överföring och förvaring av sprängämne    

• Har ni godkända sprängämnesförråd?     

• Hur transporterar ni sprängämne?    

o Över eller under 1000 riskpoäng? (Över, full ADR 
och Säkerhetsrådgivare!)    

o Undantagen mängd    

• Besiktas intilliggande byggnader m m?    

• Gör ni vibrationsmätningar?    

• Har ni ansvarsförsäkring?    
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• Har ni rutiner för ÄTA?    

P e r s o n l i g  s k y d d s u t r u s t n i n g  

• Vilken personlig skyddsutrustning använder ni i 
entreprenaden?    

Borrning/Sprängning 

• Avtäckning och rengöring av berget. Vem ansvarar?    

• Finns gammal sprängbotten?    

o Hur besikta och hantera    

• Använder ni rätt borrutrustning för entreprenaden?    

• Gör ni Sprängplan?    

• Gör ni Borr-, ladd- och tändplan?    

• Gör ni hålinmätning vid pall över 10 m?    

• För ni sprängjournal?    

• Har ni rutiner för hantering av dolor?    
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• Har ni godkända blåsrör och rensverktyg för borrhål?    

• Finns Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad?    

• Finns Första hjälpen och förbandsutrustning?    

• Framkomlighet för borrigg, laddfordon och fordon. 
Behov av vägar. Vägplan. Red ut med entreprenören!    

• Rutiner för skrotning och bultning eller annan åtgärd 
mot fallande sten. Skrotningsansvarig    

• Meddelar ni närboende och berörda om sprängning 
via lämpligt media. Vilket/vilka?    

• Använder ni laddkäppar av godkänt material?    

• Har ni godkänd Tändapparat, OHM-mätare och 
ledningsprovare?    

• Gör ni Bevakningsplan sprängning. Utrymning, 
postning?    

• Bestäm med entreprenören vilka verifikat och 
dokument som skall lämnas för entreprenaden. 
Under entreprenadtiden och efter 

   

Skutslagning (Om ingår i entreprenaden) 

• Skuthantering    

o Maskin med skydd för maskinist    
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o Maskinist kunnig om dolor och sprängämne    

o Avskilt från övrig verksamhet    

Brand, första hjälpen, utrymning 

• Finns Olycks- och katastrofplan    

• Finns brandsläckningsutrustning    

Tillägg för täkter 

• Är krav och villkor i täkttillstånd, lokala bestämmelser 
mm kända    

• Hålls genomgång med PC eller motsv. innan arbetet 
påbörjas    

• Har ni kontroll på fixhöjder    

• Genomgång av geologi , sprickzoner mm    

• Samlad plan för losshållning i täkten    

• Utför ni hålinmätning    

• Upprättar ni plan för utrymning och postning    
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• Vilken dokumentation levereras efter salvan    

• Noteringar inför nästa salva    

S i g n e r i n g  

Beställare  
 

Entreprenören Ort, Datum 
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