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Sammanfattning
2009 drog BEF- Bergsprängnings Entreprenörernas Förening igång projektet Auk-
toriserad Bergsprängare som förhoppningsvis kommer revolutionera bergspräng-
ningsbranschen. Under året som gått har 60 stycken företag genomfört kursen och 
av dem har 26 hunnit ta hela steget till att bli Auktoriserad Bergsprängare. Initiativet 
till projektet togs av medlemsföretagen själva för att försöka lyfta branschens status 
och underlätta för beställarna i valet av bergsprängningsföretag. Huvudsyftet är att 
beställarna ska känna trygghet vid upphandling av bergsprängningsföretag, att det 
är ett seriöst företag som utför jobbet säkert och professionellt. Beställarnas trygg-
het är där den externe revisor som redan granskat att företagen lever upp till de 
krav som ställs på ett auktoriserat företag. Bergsprängning är och kan vara extremt 
farligt om den utförs på fel sätt, så förhoppningen med projektet är att bevisa att 
det inte alltid kan vara inpriset vid upphandlingen som är den avgörande faktorn. 
Projektet har tagits väl emot av bergsprängningsföretagen själva, men framtiden 
vilar således i beställarnas händer.

Inledning
Bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Regelverken som gäller bergarbete definierar kanske mer 
än för många andra områden speciella ansvarsförhållanden och ansvarspersoner. 
Bergsprängning är och kan vara extremt farligt, om den utförs av okunniga och 
oseriösa personer. Trots att bergsprängningsbranschen är extremt farlig så finns det 
dock tyvärr än idag många som tummar på reglerna och säkerheten. Ibland med-
vetet men oftast på grund av okunskap. Även en del beställare ”blundar” för brister 
i avsikt att tjäna pengar på bristande säkerhet och kvalité. Mot den bakgrunden 
startade BEF hösten 2009 projektet Auktoriserad Bergsprängare.
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Syfte
För att höja branschens status och återskapa bergsprängarens rykte har BEFs 
medlemsföretag gemensamt tagit initiativ till för att försöka höja kompetensnivån 
och förenkla för beställaren. Syftet med Auktoriserad Bergsprängare är att garan-
tera beställaren företag med den kunskap som krävs för att utföra bergsprängningar 
enligt svensk lag och övriga branschregler. Företagen ska minimera riskmoment 
och samtidigt leverera en hög kvalité. Det primära syftet är att beställaren i prakti-
ken inte ska behöva ha någon egentlig bergkunskap om han anlitar en Auktoriserad 
Bergsprängare, men ändå känna sig trygg med att jobbet utförs säkert och profes-
sionellt. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget och dess personal 
har den kompetens som krävs. Beställaren ska finna ett mervärde i att anlita en 
Auktoriserad Bergsprängare.

Vad innebär Auktoriserad Bergsprängare?
Det innebär att företaget och dess personal genomgått en utbildning i Auktoriserad 
Bergsprängare som BEF � Bergsprängnings Entreprenörernas Förening är ansvarig 
för. Som föreläsare används branschens främsta utbildare inom de olika områdena. 
Stor vikt i utbildningen lägges på att systematisera sitt dagliga arbete för att uppnå 
säkerhet och kvalité.

Företaget har sedan implementerat de rutiner som Auktoriserad Bergsprängare 
kräver och arbetar därmed systematiserat och kontrollerat. De är genom auktorisa-
tionen bundna till att dokumentera sitt arbete.

Auktorisationen sker på företagsnivå. För att auktorisationen ska gälla ska all 
personal som berörs av huvudprocessen bergsprängning, inklusive sådan personal 
som är kontinuerligt inhyrd längre än en månad, genomgått relevanta delar av ut-
bildningen som BEF ansvarar för. Ett Auktoriserad Bergsprängare företag uppfyller 
de krav och kriterier som BEF fastställt. De arbetsrutiner som krävs för Auktoriserad 
Bergsprängare har implementerats i företagen och sedan följts upp. 

Företagen genomgår sedan återkommande en revision där en oberoende ex-
tern revisor kontrollerar att företagen lever upp till de krav som Auktoriserad Berg-
sprängare innebär. Vid brister rättas dessa till. Vid grövre fel kan auktoriseringen 
återtas. Därmed har garanti för auktoriseringen fastställts. 

Vilka	som	omfattas	av	Auktoriserad	Bergsprängare	
För auktorisationen krävs att företaget är anslutet till BEF. Alla BEF-företag har er-
bjudits att auktoriseras. Målsättningen är att alla BEF-företag kommer att auktori-
sera sig.
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Innehåll	
Tyngdpunkten i auktoriseringen ligger inte i den tekniska utbildningen utan i den 
systematiska utbildningen. Den tekniska utbildningen erhålls i och med att man för 
arbetsmomentet har enligt branschen nödvändiga utbildningar såsom sprängkort/
borrkort/ADR-kort. Det är ett krav att företagen som är auktoriserade innehar samt-
liga nödvändiga tillstånd. 
Varje företag genomgår en utbildning som består av repetition och fördjupning av 
sin grundläggande utbildningsbas där man fokuserar på säkerhet och riskfyllda mo-
ment, svenska lagar och föreskrifter, arbetsmiljö, KMA-system, branschrelaterade 
områden som ADR körning, förvaring av sprängämnen och andra AFS-restriktioner.

Allmänna	villkor	
Det auktoriserade företaget skall 

• Genomgått utbildningen för Auktoriserad Bergsprängare.
• Följa de lagar och regler som gäller för att driva företag såsom exempelvis skat-

telagsstiftning, kollektivavtal.
• Följa de lagar och regler som gäller för sprängning samt i övrigt uppfylla de krav

som ställs på en Auktoriserad Bergsprängare.
• Följa BEF etiska regler som förutom ovan inkluderar mervärde.
• Följa BEFs policys inom kvalité, miljö, arbetsmiljö eller i företag upprätta egna

policys som följer BEFs riktlinjer.
• Uppfylla BEFs medlemskriterier.
• All personal skall ha behörig utbildning för sin arbetsuppgift så som sprängkort/

borrkort/ADR-kort.
• Dokumentera sitt arbete på ett strukturerat sätt.
• Medverka till att revision kan utföras effektivt och utan hindrande avbrott.
• Upprätthålla de utbildningskrav som är fastställda.
• Erlägga de avgifter som auktorisationen innebär.
• Följa ARN – allmänna reklamationsnämndens utslag.
• Företaget skall i sin verksamhet följa de krav som återfinns i företagets KMA-

pärm.

Företagets	ansvar
Efter genomförd utbildning skall företagen implementera de krav och arbetsrutiner 
som Auktoriserad Bergsprängare kräver. Det är företagets ansvar att systematisera 
sitt arbete och införa de rutiner som krävs för Auktoriserad Bergsprängare. Det är 
även företagets skyldighet att se till att kraven och rutinerna efterlevs. 

Företagsledningen måste ge personalen de resurser som krävs för att kunna be-
driva arbetet i enlighet med Auktoriserad Bergsprängare. Företagsledningen måste 
aktivt kontrollera och stödja personalen så att uppställda kravpunkter nås. 
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Arbetsgivaren skall se till att riktlinjer och rutiner upprättas för ett fungerande kva-
litets-, miljö- och arbetsmiljöarbete, och att dessa implementeras och efterlevs i 
företaget. 

Företagsledningen och dess anställda är gemensamt ansvariga för att företaget 
följer de krav som Auktoriserad Bergsprängare innebär. 

BEFs	ansvar	
• BEFs föreningsstämma är genom stämmobeslut initiativtagarna till projektet

Auktoriserad Bergsprängare.

• BEF är ansvariga för auktoriseringen av företagen i Auktoriserad Bergsprängare
och det är BEF som utfärdar auktorisationen. BEF ansvarar för det administrativa
arbetet med Auktoriserad Bergsprängare, samt agerar stödresurs åt de auktori-
serade företagen och tillhandahåller behövligt material.

• BEF garanterar alla auktoriserade företag att de alltid är informerade och utbil-
dade enligt de senaste föreskrifter och normer som gäller på marknaden.

• BEF skall även tillhandahålla checklistor samt stödblanketter som företagen kan
använda sig av för att uppfylla kraven för Auktoriserad Bergsprängare.

• BEF ansvarar för att revision av företagen genomförs i enlighet med de krav som
Auktoriserad Bergsprängare innebär.

Extern	revisor
En av beställarnas trygghet med Auktoriserad Bergsprängare är den externa obe-
roende revisor som ska revidera företagen och kontrollera att de uppfyller ställda 
krav. Den externa revisorn kontrollerar att företaget lever upp till auktorisationen. 
Revisorn har i dialog med BEF fastställt de kriterier som skall granskas. Revision av 
ett företag genomförs regelbundet för att garantera att företaget uppfyller kraven för 
Auktoriserad Bergsprängare. Det är dessa revisioner som är beställarens trygghet.

Projektets process
Ett år har nu passerat sedan projektet tog sin riktiga start i december 2009, efter att 
beslutet togs på föreningsstämman samma år. Än så länge är vi fortfarande bara i 
början, men samtidigt har vi ändå hunnit med en hel del. Här kommer en summering 
av året som gått.

Målsättningen som sattes för 2010 var att erbjuda alla våra medlemmar en chans 
att genomgå kursen i Auktoriserad Bergsprängare. Den målsättningen lyckades vi 
med. Av olika anledningar var det däremot inte alla av våra medlemmar som tog den 
chansen, så vi kommer självklart erbjuda dessa en ny chans under 2011. Konstate-
ras kan att 60 stycken företag genomgått utbildningen vilket innebär att mer än 300 
personer suttit på kurs under året som gått. Av dessa är det 26 stycken som hittills 
blivit auktoriserade, men merparten är alltså på gång. 
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Under året har BEF haft kurser över hela Sverige, för att försöka bemöta våra med-
lemmar geografiskt.  Kurserna har varit mycket uppskattade av deltagarna och 
bergsprängarna själva verkar eniga om att Auktoriserad Bergsprängare behövs för 
branschen. Det är en chans att höja branschens status och lyfta fram de företag 
som har ordning och reda. 

De flesta av företagen är för tillfället inne i implementeringsprocessen, som är 
steget mellan kursen och att företaget blir auktoriserade. De flesta företagen håller 
nu på att utvärdera sina rutiner och arbetsmetoder och tittar på vad som eventuellt 
behöver göras annorlunda för att leva upp till auktorisationen. En del företag har fått 
hjälp av BEF, men de flesta genomför arbetet på egen hand.

Under början av hösten genomförde BEF tillsammans med den externa revisorn 
Ingvar Bergh provrevisioner för att hitta en bra modell inför kommande års riktiga 
revisioner samt känna av hur arbetet gick ute hos företagen. Efter det beslutades 
att de första företagen var redo att auktoriseras och nu finns det alltså 26 stycken 
på marknaden och fler är på gång.

Resultat
Då projektet fortfarande bara är i sin inledningsfas är det fortfarande för tidigt att 
se ett ordentligt resultat. Så som summering får vi se 2010 som ett intensivt och 
lyckat startår och vi hoppas givetvis att 2011 kommer bli året då flertalet av BEFs 
medlemmar blir auktoriserade och att Auktoriserad Bergsprängare är revolutionen 
alla talar om!

Även om BEFs medlemsföretag redan många gånger har ordning och reda, kan 
vi glädjande konstatera att auktoriseringen inneburit ett lyft för många företag rent 
organisatorisk, då de nu har bättre koll på sin dokumentation. Detta gynnar givetvis 
både beställare och företaget själva.

En del beställare har redan hakat på idén att stödja projektet. NCC Roads har 
lagt in alla Auktoriserade Bergsprängare i sitt leverantörsregister och vi hoppas på 
fler liknande initiativ. 

Kurserna har fått höga betyg av deltagarna. Föredragshållarna har fått positiv 
kritik och deltagarna tycker det är skönt att vi försöker vidareutveckla branschen i 
positiv och seriös anda. Som en deltagare uttryckte sig: ”Det stärker självbilden och 
företaget”.
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”Auktorisationen är dels bra för vår egen del 
då det är ett bra sätt att se över verksamhe-
ten. Förhoppningen är ju också att det ska 
ge jobb, då vi visar att vi ligger i framkant och 
har allt i ordning. Vi krigar inte med pris, är 
det för billigt skiter vi hellre i det. Auktorisa-
tionen finns till för att vi ska konkurrera på 
samma villkor. Det ska löna sig att ha ordning 
och reda. Auktoriserad Bergsprängare ger 
bra cred till företaget”, säger Lars Kvarnvik.

Slutsats
Slutsatsen man kan dra är att projektet framtid lite vilar i beställarnas händer. Det 
räcker inte enbart att bergsprängningsentreprenörerna skärper till sig, det krävs 
även att beställarna gör det. För om vi ska kunna förändra branschen till ett före-
döme där säkerhet och arbetsmiljö alltid står i fokus krävs det beställare som ser 
vinsten i att anlita ett företag med ordning och reda. Bergsprängning är och kan 
vara extremt farligt om det utförs att okunniga och oseriösa personer. Bergspräng-
ning är den del inom byggbranschen som omfattas av mest lagar, förordningar och 
restriktioner. Så varför då chansa? Varför inte direkt välja ett företag som ni vet har 
kontroll på hela processen? Varför riskera att stå där med ett företag som inte följer 
svensk lag, vilket i slutändan drabbar er själva. Både ekonomsikt, förtroendemäs-
sigt och pr-mässigt. Särskilt när det finns en sådan enkel lösning som att anlita en 
Auktoriserad Bergsprängare. Där har BEF genom en extern revisor redan kontrol-
lerat att företag har koll på dokumentation och lagstiftning. Så beställare, hjälp till 
att visa vägen så kan vi alla gemensamt förändra vår bransch till en bransch som 
är synonym med högt säkerhetstänkande och få olyckor trots ett komplicerat och 
ibland riskfyllt arbete. För tyvärr ser inte statistiken riktigt ut så idag. 

Tiden för revolution och förnyelse inom bergsprängningsbranschen är kommen och 
den tiden är nu. Även om inte förvandlingen sker över en natt, kommer det förhopp-
ningsvis på sikt leda till ett stort lyft för branschen.

Emelie Svensson, BEF

Lars Kvarnvik, Värnamo Sprängtjänst
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