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KOMPETENSUTVECKLING INOM BERGBRANSCHEN 

Michael'Hermansson, Berggruppen AB, Åkersberga 

Inledning 

Berghantering i allmänhet och sprängarbete i synnerhet har alltid varit verksam
heter som innehållit en mängd faror och riskmoment. Således finns regler för att 
minimera dessa risker, varav de äldsta är mer än 100 år gamla. De första reglerna 
för sprängning utfärdades av tillverkaren själv, Nitroglycerin-Aktie-Bolaget, och 
är daterade till 1864 innehållande "regler" för laddning av "patenterad 
Sprängolja" . Redan 1897 fanns dock de myndighetsregler utfärdade av Yrkesin
spektionen som skulle utgöra grunden för framtidens anvisningar och föreskrifter 
från Arbetarskyddsstyrelsen. De första regelverken hade ett tillbud eller en olycka 
som bakgrund till varje paragraf om säkerhet. 

Den första allmänna kompetensutvecklingen för personal sysselsatt med spräng
ningsarbete, den första sprängkursen, arrangerades av Nitroglycerin AB i Gyttorp 
1932. Kursen behandlade sprängämnen, tändmedel, säkerhetsbestämmelser och 
sprängteknik, ungefär som dagens sprängkurser. Deltagarna bestod till stor del av 
arbetslösa som skulle sysselsättas med beredskapsarbete, även det ganska över
ensstämmande med dagens situation. Utbildningarna resulterade i sjunkande 
olycksfallsstatistik och tekniskt väl utförda arbeten. Denna utveckling pågick ända 
fram till 1990-talet, då trenden bröts med ökat antal tillbud och olyckor och ibland 
märkbara försämringar vad gäller tekniskt utförande. 

Dagens situation med ständiga förändringar i regelverken och utveckling av allt 
mer avancerade produkter gör att behovet av kompetensutveckling i branschen är 
mer aktuell än någonsin, något som dessvärre inte på något sätt stämmer överens 
med den verkliga situationen där antalet kursdeltagare aldrig tidigare i modern tid 
varit så lågt. Det väl definierade arbetsgivaransvaret i Arbetsmiljölagstiftningen 
fungerar dessvärre inte i praktiken beroende på okunskap och/eller pressad 
ekonomi på bergprojekten innebärande att man många gånger inte anser sig ha råd 
att leva upp till lagstiftningens krav. Denna situation är mycket otillfredsställande 
och det måste omgående till en stor förändring inte bara för att förhindra olycks
fall utan även för att den svenska bergarbetarstammen ska kunna bibehålla sin 
kompetens och därmed sitt internationellt goda rykte. 
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Ansvarssituationen vid bergarbete 

Regelverken som gäller bergarbete definierar kanske mer än för många andra 

områden speciella ansvarsförhållanden och ansvarspersoner. Detta gäller allt från 

en eventuell lokal tillverkning av sprängämnen till regler för innehav, förvaring 

och överföring samt transport av explosiva varor fram till arbetsplatsen. På arbets

platsen gäller en mängd regler såväl för den anställdes säkerhet som säkerheten 

för tredje man och dennes egendom. 

Innehav, förvaring och överföring av explosiva varor 

Sprängämnesinspektionens föreskrifter reglerar de grundläggande reglerna och 

ansvarssituationerna för hantering av explosiva varor. De har nyligen ändrats och 

kommer att ytterligare förändras 1/1 1999. Regelverket ställer krav på den som 

ansvarar för innehavet, men framförallt på den som ansvarar för förrådet för de 

explosiva varorna: föreståndaren. 

Redan tidigare finns krav på föreståndarens kompetens, men kraven utvidgas 

ytterligare i de nya reglerna om "överföring" av explosiva varor. 

Transport av explosiva varor 

Räddningsverkets föreskrifter har alltsedan de kom genomgått och genomgår 

fortfarande mycket stora förändringar, vilket inneburit mycket stora problem för 

de som skall följa bestämmelserna. Det har många gånger inte ens gått att få 

besked av myndigheten själv om vilka regler som gäller! Detta ställer stort ansvar 

på den transportansvarige att känna till de ständiga förändringarna i regelverket 

och att förmedla detta till de som genomför transporterna. Det krävs här 

information och utbildning av såväl avsändaren av de explosiva varorna som 

föraren, som måste ha någon form av ADR-intyg. 

Användning av explosiva varor 

Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter är av avgöran

de betydelse för den totala säkerheten på och omkring ett bergarbete med spräng

ning. Här har grunderna i bestämmelserna inte ändrats så mycket då dessa till stor 

del är skrivna på ett allmängiltigt sätt, och under många år förbättrades säkerheten 

kontinuerligt på arbetsplatserna. Det är här sprängarbasen som är den mycket 

viktiga person som lägger grunden för säkerheten i arbetet. Sprängarbasens 

kompetens säkras genom krav på ett "sprängkort", vilket erhålles genom att gå en 

grundläggande kurs och som regelbundet skall förnyas genom repetitionsutbild

ning. Det ställs också stora krav på att arbetsgivaren har de kunskaper som 

behövs för att ha förståelse för risker och ansvar vid bergarbete. 
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Dagens sprängarbasar är mycket skickliga, men tvingas ofta att arbeta under stor 
stress och även i övrigt otillfredsställande arbetsförhållanden, vilket gör att även 
mycket rutinerade sprängarbasar råkar ut för allvarliga olyckstillbud. Den plats
ansvarige arbetsgivarrepresentanten har många gånger dålig kontroll av säkerhets
situationen på sin arbetsplats trots vad som finns skrivet i föreskrifterna om intern
kontroll av arbetsmiljön. 

Sprängning i tätort 

Många bergprojekt idag är av komplicerad art och genomförs i känsliga tätorts
miljöer. En mycket viktig person är här den ansvarige arbetsledaren, en befatt
ning som fortfarande finns vad gäller sprängningsarbete inom detaljplanelagt 
område. Det är här Polismyndighetens bestämmelser som definierar kraven på 
kompetens och gäller för säkerheten gentemot tredje man. Ett nytt begrepp som 
branschen utvecklat är ansvarig byggare, som också finns för sprängning med 
väl definierade kompetenskrav. 

Sprängning i tätort ger också ansvarssituationer gentemot beställarens krav på 
utförande och miljö samt krav på skadestånd grundade på Miljöskadelagen. Det 
ställs här stora krav på teknisk och miljömässig kompetens. 

Bergborrning 

De naturliga riskerna vid sprängarbete har skapat ett detaljerat regelsystem där 
kopplingen till borrningen av borrhålen som används för sprängningen finns 
redovisat på flera ställen. Vikten av att borrningsarbetet sker på ett kvalitets
mässigt bra sätt och att resultatet av sprängningen är helt beroende av detta har 
betonats i åratal, men ändå har inte någon utbildning för bergborrande personal 
funnits före den första bergborrningskursen för borrcertificat som genomfördes i 
april 1997. Bergborraren med borrcertificat är alltså ett nytt begrepp, men ett 
begrepp som kommit för att stanna . 

Skrotning och bergbesiktning. 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter betonar vikten av att ha kompetent personal 
för den mycket viktiga operation som skrotningsarbetet utgör. Trots att det länge 
funnits utbildningskrav enligt föreskifterna finns det idag ännu ingen allmän 
skrotningsutbildning. Områdesansvarige skrotaren är enligt regelverket och 
även i praktiken en mycket viktig person som skall bibehålla säkerheten mot 
olyckor med fallande sten i en allt mer storskalig och stressig miljö. Detta har 
tidigare gällt framförallt gruvorna men blir i fortsättningen även viktigt för de 
kommande stora undermarksprojekten i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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Utbildningsutbudet för bergbranschen i Sverige idag 

Utbudet av utbildningar för bergbranschen har aldrig varit större än det är idag. 

Det finns såväl teoretiska som praktiska utbildningar behandlande ämnen från 

säkerhet och bestämmelser till produkter och teknik såväl under som ovan jord. 

Ansvarsfrågoma behandlas i alla typer av utbildningar och kvalitet och miljö är 

nya viktiga faktorer som tätt egna utbildningar. Även grundläggande bergarbetar

utbildningar som pågår under lång tid finns idag framtagna, något som tidigare 

endast förekom ·som företagsintem utbildning inom gruvindustrin. 

Gundläggande sprängteknisk utbildning 

Den sprängtekniska utbildningen är och har under lång tid varit uppdelad i 3 steg 

som utgör ryggraden i landets utbildning av personal för sprängarbete: 

1) 

2) 

3) 

Grundkurs i sprängteknik 40 tim 

Grundläggande kurs som framförallt behandlar säkerhet, bestämmel

ser och produktkunskap och ger den teoretiska kompetensen som 

behövs för att fä sprängkort. Även lämplig som grundläggande 

informationskurs för alla som arbetar med sprängarbete. 

Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbete 40 tim resp 

Kurs i sprängteknik för underjordsarbete 40 tim 

Teknikkurser som behandlar sprängtekniska faktorer som borr-, 

ladd- och tändplaner samt ekonomi och kvalitet. 

Kurs i sprängteknik för ansvarig arbetsledare 40 tim 

Kurs som behandlar sprängning i tätort, såväl vad gäller försiktig 

sprängning, restriktioner och miljöpåverkan som ansvarsfrågor och 

arbetsmiljö. Kursen förutsätter att steg 1) och 2) genomgåtts och ger 

då kompetens motsvarande kraven för ansvarig arbetsledare enligt 

polisens bestämmelser och kraven för sakområdesutbildning spräng

ning för ansvarig byggare enligt branschens krav. 

Kompletterande sprängteknisk utbildning 

Här finns en mängd utbildningar behandlande allt från sprängteknik inom 

jordbruket och klenhålssprängning till sprängning med sprängklämmor och 

linskarvar till avancerade kurser för sprängning i tätort, under jord, bergtäkter och 
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betong- och konstruktionssprängning för att nämna några. Kurserna skräddarsys 
ofta enligt de förhållanden som råder på arbetsplatserna. Optimering av teknik och 
ekonomi är målsättningen. 

Ansvarsutbildningar 

Utöver den ansvarsutbildning som förekommer i den allmänna utbildningen finns 
också särskilda ansvarsseminarier och påbyggnadsutbildningar fört.ex ansvarig 
arbetsledare och personal som hanterar dolor för att nämna några. Behovet av 
dessa utbildningar torde komma att öka kraftigt den närmaste tiden med tanke på 
de förändringar inom regelverken som för närvarande pågår. 

ADR utbildningar 

Kraven på avsändare och förare av farligt gods är stora och brott mot bestämmel
serna ger allvarliga påföljder. För transporter inom anläggningsbranschen finns 
dock undantag och förenklade regler som utgör betydande lättnader jämfört med 
de fulla ADR bestämmelserna. Undantagsmängder och transport enligt ADR 
Bilaga C är här de viktigaste lättnaderna. 

Bergbormingsutbildningar 

En helt ny typ av utbildning som märkligt nog inte funnits tidigare annat än 
företagsinternt. Meningen är att ge den borrande personalen kompetens och 
förståelse för hur helt avgörande kvaliteten på deras arbete är för säkerheten och 
resultatet av den kommande sprängningen. Det är också av största vikt att ge 
bergborraryrket högre status genom att utfärda ett speciellt borrcertificat, ett 
"Borr kort". 

Utbildningen är uppdelad i 2 steg: 

1) Grundkurs i bergborrning 40 tim 

Denna utbildning behandlar grundläggande teknik och produktkännedom samt 
säkerhet och bestämmelser, såväl ovan som under jord. Ger den kompetens som 
motsvarar den lägre behörigheten för Borrkortet. 

2) Påbyggnadskurs för bergborrning ovan jord 24 tim resp. 
Påbyggnadskurs för bergborrning under jord 24 tim 

Dessa utbildningar behandlar bergborrningsteknik mer i detalj med betoning på 
miljö, kvalitet och ekonomi. Ger kompetens motsvarande högre behörigheten för 
Borrkortet. 
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Bergkännedom bergkontroll och bergförstärkning 

Utbildning som tar upp planering, teknik och metoder för arbetsledande personal 

vid undermarksbyggande. Särskilt viktig idag när vissa projekt gett miljöproblem 

istället för att framstå som miljövänligt byggande. Fortfarande saknas särskild 

grundläggande utbildning i bergkännedom och bergförstärkning för bergarbetare. 

Praktiska och teoretiska bergarbetarutbidningar 

Denna typ av utbildningar finns sedan 3 år tillbaka när Länsarbetsnämnderna och 

Arbetsförmedlingarna började omskola arbetslösa byggnadsarbetare till bergar

betare i en nedkrympt bransch med hög medelålder, där det planerades enorma 

infrastrukturprojekt de närmaste åren. Dennispaketet i Stockholm var här det 

avgörande projektet som bla innebar att en speciell utbildningsgruva startade upp 

vid nedlagda Dannemora gruvor i norra Uppland. Utbildningarna har hittills varit 

riktade mot underjordsarbete och på 16 veckors längd och med möjlighet att 

komplettera med ytterligare 6 veckor för ovanjordsarbete. Kurserna har bland 

annat innehållit följande moment: 

- Geologi och bergkännedom 
- Planering 
- Bestämmelser och restriktioner 
- Säkerhet och arbetsmiljö 
- Bergborrningsteknik och produkter 
- Sprängämnen och tändmedel 
- Laddnings- och sprängteknik 
- Skrotning och bergkontroll 
- Bergförstärkning och injektering 
- Miljöpåverkan 

Det har visat sig att denna typ av utbildning av personer utan förkunskaper, men 

med stort intresse av ett nytt intressant yrke, varit över förväntan och mycket 

lyckad. Trots att de stora projekten genom politikers vanmakt, gång på gång blivit 

uppskjutna, har flera fått anställning vid pågående undermarksprojekt och därvid 

blivit mycket respekterade och uppskattade för sitt kunnande. 

Det finns idag möjlighet till genomförande av utbildning av varje delmoment i ett 

bergprojekt vid utbildningsgruvan i Dannemora. 
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Hjullastarutbildning 

Utbildning av yrkesförare, där hjullastarförare ingått, har funnits i flera år. 
Yrkesbeviset är väl känt i branschen. Sedan något år finns även en kompletterande 
utbildning för berghantering under jord med hjullastare. Detta är en nödvändig 
utbildning för att lära känna de mycket speciella förhållanden och risker som finns 
under jord. 

Informationskurser för myndighetspersoner, och beställare 

En typ av utbildningar som det finns ett stort behov av, men där de berörda inte 
"hittar" de utbildningar som är lämpliga. Olika typer av seminarier bör snarast 
genomföras för att ge berörda tillräckliga kunskaper för att kunna ta riktiga och 
realistiska beslut samt kunna upprätta riktiga underlag för anbud mm 

Utbildningsanordnare 

Utöver den företagsinterna utbildning som i huvudsak sker hos gruvorna och av 
leverantörerna av utrustningar finns idag endast 2 större utbildare i sprängteknik: 

- Nitro Nobel 
- Berggruppen 

Vissa mindre fria aktörer agerar marginellt på marknaden och utbildning 
förekommer också hos vissa skogsskolor. 

De sprängtekniska utbildarna genomför sin utbildning under överinseende av 
Rådet för sprängteknisk utbildning. Rådet innehåller representanter för, för
utom utbildarna, Arbetarskyddsstyrelsen, Polismyndigheten, Byggentreprenör
erna, Vägverket och Boliden. Representanter för Sprängämnesinspektionen, 
Räddningsverket och Boverket deltar dessutom vid frågor som rör dessa specifikt. 

Den bergtekniska utbildningen, t .ex bergborrningsutbildningen genomförs idag av 
endast en allmän utbildare, Berggruppen AB. Gruvindustrin bygger för närvaran
de upp en gemensam utbildningsverksamhet för branschgemensamma behov. Ett 
exempel är den utbildning som genomfördes i samband med inköp av nya berg
bultningsaggregat till LKAB, Boliden och Ammeberg. Utbildningen genomfördes 
här av samma personal för alla 3 bolagen. 

Lastarutbildning genomförs framförallt av AMU-gruppen, under jord komplett
erad av Berggruppen AB. 

Den enda gymnasieskolan som för närvarande har bergteknisk linje är 
Spångbergsgymnasiet i Filipstad i samarbete med Bergsskolan och Gåsgruvan. 
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Aktuella problemställningar 

Dagens bergprojekt genomförs under starkt pressade ramar såväl tidsmässigt som 

ekonomiskt. Antalet bergarbetare krymper och medelåldern stiger, samtidigt som 

den maskinella utrustningen blir mer avancerad och övriga produkter förändras i 

snabb takt. Stora och många förändringar vad gäller bestämmelser och regelverk 

kompletterar bilden. 

Resultatet av detta har blivit en kraftig ökning av antalet olycksincidenter som 

dock för det mesta dessbättre endast resulterat i materiella skador. Myndigheterna 

har dock blivit allvarligt oroade och de negativa skriverierna om miljöproblem vid 

en del stora projekt gör att allmänhetens reaktioner mot bergbyggande har blivit 
allt mer negativa. 

Mot bakgrund av detta borde kompetensutveckling av personal vid bergprojekt, 

stora som små, vara av högsta prioritet för flertalet seriösa arbetsgivare i bransch

en. Det är därför anmärkningsvärt att antalet deltagare i dagens berg- och spräng

utbildningar aldrig varit lägre i modern tid. Det är nästan bara de obligatoriska 
utbildningarna, t .ex för Sprängkort, som samlar deltagare. 

Såväl utbildare som gruvor och entreprenörer måste här ta krafttag för att vända 

denna mycket olyckliga trend. Det ställer krav på hela branschen att leva upp till 

följande åtgärdsprogram: 

1) Arbetsgivarna måste följa den lagstiftning som finns. Kunskaperna om kon

troll av arbetsmiljön är många gånger uppseendeväckande dåliga eller till och 

med obefintliga! Kraftig kompetenshöjning krävs på många håll! 

2) Arbetstagarna och deras representanter, som skyddsombuden, måste informe
ra och påverka arbetsgivarna om problemställningar på arbetsplatsen som 

utgör fara för arbetsmiljön och är negativa för teknisk och ekonomisk 

optimering på arbetsplatsen! 
3) Myndigheterna måste kraftigt skärpa tillsynen på arbetsplatserna och höja 

kompetensen på den personal som utreder olyckor och tillbud! 

4) Besällarna måste ställa krav i förfrågningsunderlag som är så väl definierade 

att alla lämnar pris på samma arbete! 
5) Utbildarna måste anpassa utbildningarna till de specifika problem och för

hållanden som finns på arbetsplatserna. Utbildningarna måste i möjligaste mån 

skräddarsys för att ge optimalt utfall och vara motiverad att genomföra för 

arbetsgivaren. 

Det är också så att dagens utrustningar och produkter vid bergprojekt är så 

sofistikerade och avancerade att det i fortsättningen inte är utrustningen som 

begränsar arbetets optimala utförande utan individen! Det gäller att ha så 

kompetent personal så att utrustningens nyttjandegrad blir maximal, något som 

sällan är fallet idag. 
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Sensmoral 

Riktig och definierad kompetensutveckling lönar sig i form av ett arbete utfört på 
säkert sätt och med tekniskt samt ekonomiskt optimalt utfall. 

Kompetensutveckling lönar sig! 
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för att ej förspilla någon del derar som kunde qvar
hll.fta vid hålets öfre väggar. 

5:o Patrone,• för horlzont&la eller ligg-hål. 

c.:> 
0) 
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Yrkesinspektionens 
eirkulär N:r 4 

angående försiktighet.smått vid bergsprängning med dynamit och därmed 
jämförliga sprängämnen. 

1, Borra så, att tvära afsatser (eller förträngningar) ej uppstå i borrhålet. 

2 .. Använd endast patroner, som passa efter hålets minsta diameter och som gii. lätt ned i borrhålet. 
3. Stöt aldrig ned sprängämnet, utan nedför det långsamt men stadigt. 

4. Laddstaken skall vara af trä. 

5. Ladda aldrig med frusna sprängämnen, utan tillse, att patronerna äro fullkomligt nppmjukade. 
6. Uppleua. frusna sprängämnen endast i dynamitvärmares inre rum, som skall vara torrt. 

7, Peta icke i knaJ1batten; bortblås eller urskaka. mot banden spån eller smuts, som m~jligen 
inkommit i knallhatten. 

8. Inf6r stubinträden f'örsikti,gt, ock fastkll\m knallhatten med tång, aldrig med tänderna. 
9. Akta den med knallhatt forsedda patronen för stötar, och nedför elen varligt till sin plats. 

10. Förladdningen bör utgöras af strid, torr sand, hvilken ej får tillpackas, eller af torr lera. 

1L . Använd aldrig sten- eller tegelskärf till förladdning. 

12. Begagna två stubiner med hvar sin knallhatt, då borrhålet är 2. meter djupt eller mera. 

13. Nalkas · icke ett skott, som ej afbrunnit, förrän minst 10 minuter förflutit efter den tid, 
. då. skottet enligt regel bort ha.fva brunnit. 

14, Utkratsa aldrig ett skott. Då skott ej afbrnnnit, skall förladdningen vattendränkas se.mt ut
pumpas med en träkäpp, dock ej närmare · sprängämnet än 5 å 10 centimeter, hvarefter ny 
tändpatron nedfores. 

Vid sprängningsarbete å mera bebyggd plats iakttages därjämte f6lja.nde: 

15. Betäck skotten omsorgsfullt med mattor och sammankedjade stockar, sä att ej fara uppstår genom 
stenars kringkastande. 

16. Utsänd, innan skott tändes, ett tillräckligt antal poster,. som, försedda med röda tiaggor, varna 
och hindra enhvar att närma sig 11prl1ngstället. 

Ofvanstdende cirkulär är uppriittadt och antaget aen 27 jamuwi :Z897 äf 'frkesinspektöret'M ffll 
sammanträde jämlikt § 7. i Kungl. instruktionen föt-:-Yrkesinspcktöret'tia. 
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•• 
ARBETS MILJO 

LAGEN 
2 KAP 

Arbetsmiljöns beskaffenhet 

1 § 

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen 
av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklings
arbete som rör hans eget arbete. 

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så 
att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belast
ningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall 
även löneformer och förläggning av arbetstider beaktas. Starkt 
styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. 

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, 
social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskil
da arbetsuppgifter. 

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlig
heter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till själv
bestämmande och yrkesmässigt ansvar. 

3 KAP 
Allmänna skyldigheter 

3§ 
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom 
om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbets
tagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med 
arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren 
har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för 
att undgå riskerna i arbetet. 

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena 
eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens 
särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning 
och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar 
att utföra arbetsuppgifter är olika. 
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• YRKESINSPEKTIONEN 

• RAPPORT OM ARBETSSKADA/TILLBUD 

Sprängarbas dödad av stenkast 

I uppfattningen att hela laddningen detonerat har bergsprängaren valt 
att borra ett nytt hål intill det gamla för att göra en ny sprängning. 
Härvid har han borrat på dolan som då detonerat. 

Vid detonationen kastades XX bakåt och blev liggande på rygg. Förutom 
splitterskador i ansikte, på hals och på låret bröt han tummen, sannolikt 
då den handhållna bergborrmaskinen kastades ur borrhålet. Pga splitter
skadorna tvangs man dessutom bortoperera ena ögat. 

Några stenar med vikten ca I kilo kastades över gatan. Några stenar med diametem 30 mm, 
1 

kastades även in på skolgården. Ett fönster på en skolbyggnad konstaterades skadat, det kan 
med säkerhet inte avgöras om det skadades av sprängningen. 

I samband med att en plansprängning utfördes inträffade ett 
oavsiktligt stensprut varvid stenar med en vikt av 10-15 kg 
flög cirka 125-150 meter och vid nedslaget åstadkom svåra skador på 
bostadsfastigheter, garage, bilar mm. 

Sårskador i ansikte. Atergick direkt i 
arbete. 

Trolig orsak är oskicklig hantering av 
tändmedel varvid en skada på kapseln upp
stått, (klämskada i anslutning till pri -
märsats). · , _ 

Arbet11kadan1 art och omfattning 

stående skydd vid tändappara
ten bakom en ca 70 cm hög, 
rundad sten som låg 19 m från 
den laddade stenen. 

Strax efter ropet "Eld i ber
get" sprängdes stenen. Sprängar
basen återfanns till synes livlös 
vid tändapparaten. En 8,5 kg 
tung sten hade träffat honom i 
huvudet. Man konstaterade se
nare att han var död. 

Den direkta orsaken till olyc
kan var att sprängarbasen inte 

~ tagit tillräckligt skydd. 

.V.i .9 ... ~ .t~.r:i.~ .P.tl:'.t. . .fr.~.r:i ... l?.~.rg_~.P.l'.'.~.r:i.g_r:i.i .t:i.9 .. I~-~.9A9.~.~- .. i .r:i.t ~ .1.1. i .9.9.~.t:i.9.~ ... ~.9.H.~.9.~.~-~-~- .. 

Vid nedfartsrampen till garage Trygg- Hansa så låg det sprängsten ca 40 meter 
brett med smågrus på rampen . ?å 2 våningen så hade en ruta krossats 
till ett kontor. Fullt med småsten samt en knytnävsstor sten låg på golvet 
i kontoret. 
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~ VRKESINSPEKTIONEN 

~ RAPPORT OM ARBETSSKADA/TILLBUD 

Sammanfatt:•lng 

Vid sprängningsarbeten borrades och laddades samtidigt. Laddningen påborrades och 
detonerade. 

HÄNDELSEFÖRLOPPET 
Sprananln~betena:som hade avslutats. hade resulterat i ett för stort 
styckefall, varfor platsledningen hade beslutat att de skut som fanns pA området 
skulle knackas s6nder med ltjälp av hydraulhammare monterad p! grävmaskin. 
Grävmaslåoen var utrustad med st!Inät framför siktrutan. 

Vid knackningen inträffade en explosion, varvid sten sprutade i riktning mot 
bygsplatsens etablering och grannf~\lghet.ens personbilsparkering. Flera av 
byggplatsens personal riskerades att träffas av nedfaUande sten. Endast_ turen 
och i n!&Ot fall snabba fötter räddade i:,ersonalen flin per~nsk.ada. 

I samband med tunnelarbete påborrades en dala, dvs kvarstående sprängämne från 

tidigare salv skjutning. 

Tre bergarbetare befann sig i området, J befann sig på vänster sida och framför 

borraggregatet. Han träffades av splitter i ansiktet och på kroppen då dolan 

exploderade. Han skadades allvarligt, bl a förlorade han synen på vänster öga. 

Två erfarna sprängare utförde tillsammans produktionssprängning. KK avfyrade salvan (eltändning) i 

skydd bakom långsidan av en dieseltank (farmartank) ca 1,6 m hög och ca 112 m från sprängplatsen. 

Efter avfyrning har han träffats av en sten. KK hittades liggande framför tankens gavel och med 

omfattande krosskador I vänster skulderblad. Han har inget minne av olyckan. Dieseltanken utgjorde 

ett dåligt skydd även om KK väntat i knästående ställning. 

En fallande sten har en brant bana och kan tangera .den runda tanken, vilket gör att skyddet blir be

gränsat. En bättre avfyrnlngsplats hade här varit i skydd bakom en grävmaskin som placerats längre 

bort från salv;a~n~. -----------------------------

Vid sprängnigen for en cirka-7-8 kg tung sten iväg cirka 300 
meter och träffade ett militärt fordon i fronten. Stenens 
diameter var cirka 20 centimeter. Fordonet fick grill och 
kylare intryckt och skadade vänster strålkastare . 




