Krav på ackreditering av utbildningsgivare och
godkännande av utbildare för kvalifikation
Sprängarbas - Sprängkort klass A
enligt Svenska Bergteknikföreningen
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Inledning
Svenska Bergteknikföreningen är utfärdare av kvalifikationen Sprängarbas - Sprängkort
klass A. För att ha möjligheten att anordna utbildningar som överensstämmer med
kvalifikationen ska utbildningsgivare ackrediteras och utbildare godkännas av Svenska
Bergteknikföreningen. För att erhålla en ackreditering eller ett godkännande ska kraven
i det här dokumentet vara uppfyllda.

Krav på utbildningsgivare och utbildare

För att erbjuda utbildningar enligt Svenska Bergteknikföreningens utbildningsplaner
krävs
− Medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen
− Godkänt utbildningsmaterial
− Godkända utbildare

Medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen
För att ett företag som utbildningsgivare ska ha möjligheten att erbjuda en utbildning
som överensstämmer med Svenska Bergteknikföreningens kvalifikation krävs att de är
medlemmar i föreningen. Ansökan om medlemskap sker på föreningens hemsida.
Medlemskap kan sökas av företag som är registrerade i Sverige och bedriver
dokumenterad verksamhet inom det bergtekniska området.

En utbildare, en person, ska ha huvudansvaret för genomförandet av utbildningen. Den
här personen ska vara anställd hos ett företag som är medlem i föreningen. Finns det
övriga utbildare som medverkar vid utbildningen behöver de inte ha en anställning hos
ett företag som är medlemmar i föreningen.
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Godkänt utbildningsmaterial
Utifrån Svenska Bergteknikföreningens kvalifikation Sprängarbas - Sprängkort klass A
skapas ett utbildningsmaterial som skickas in för bedömning och godkännande. (Det ska
gå att förstå vilka delar av utbildningsmaterialet och schema för utbildningen som hör till
vilka eller vilken av de 14 delkvalifikationerna.) Materialet ska minst bestå av
1. Beskrivning av utbildningens syfte
2. Dokumenterad beskrivning av att utbildningen omfattar de delkvalifikationer
som anges i Svenska Bergteknikföreningens kvalifikation Sprängarbas sprängkort klass A.
a. Presentationsmaterial (t.ex. PowerPoint bilder) och övrigt material som
kommer att visas på utbildningen.
b. Förslag till schema för utbildningen
c. Litteratur (Böcker, föreskrifter etc.) som ingår i utbildningen med specifik
hänvisning i de fall då endast delar av dessa ingår.
3. Exempel på platser där utbildningen kommer att ges.
4. Filmning av övningar som kommer genomföras, alternativt en beskrivning vilken
beskriver hur övningarna kommer att genomföras.
5. Övningsuppgifter som kommer att delas ut på kursen.
6. Filmer som kommer att visas på utbildningen.
7. Förslag på 15 frågor som skulle kunna vara en del ett teoretiskt kunskapsprov
där frågor formuleras på svenska och engelska med 4-svarsalternativ.
8. Demonstration av andra hjälpmedel som kommer att användas under
utbildningen.

Godkända utbildare
Den utbildare som har huvudansvaret för genomförandet av utbildningen ska ha

1. Minst två (2 års) praktisk erfarenhet av bergsprängning t.ex. som sprängarbas,
arbetsledare eller konsult inom bergsprängningsteknik. Erfarenheterna får inte
vara äldre än 5 år vid ansökningstillfället.

2. Ett giltigt förarintyg för transport av farligt gods vilket ska inkludera klass 1,
explosiva varor. Förarintyget ska vara utfärdat av Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap, MSB. Ett alternativ till förarintyget är att vara av MSB godkänd
ADR-lärare där klass 1 ingår eller ha ett giltigt intyg som säkerhetsrådgivare.

För andra utbildare än de som har huvudansvaret ska det tydligt gå att utläsa att de har
kunskap och erfarenhet av de delar av utbildningen som de avser att leda.
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Ansökan
Utbildningsgivare
Innan material skickas in för bedömning kontaktas Svenska Bergteknikföreningens
kansli via e-post eller telefon för en överenskommelse om vilket distributionssätt som
ska användas. Utbildningsmaterial ska skickas in för godkännande på svenska digitalt,
analogt eller både och. Vilka eller vilken form som är aktuell sker i överenskommelse
med Svenska Bergteknikföreningen.

Allt material måste skickas in komplett för bedömning. Ingen bedömning påbörjas innan
dess. Inskickat material granskas.

Utbildare
Utbildningsgivaren ska skicka in CV och referenser för de utbildare som kommer att leda
hela eller delar av utbildningen för bedömning och godkännande.

Utfärdande av ackreditering och godkännande

När materialet har granskats och godkänts av Svenska Bergteknikföreningen erhåller
utbildningsgivaren en ackreditering, utbildaren erhåller ett godkännande.
Utbildningsgivare och utbildare bedöms var för sig.

Villkor för ackreditering och godkännande

− En ackreditering gäller i 5 år för en utbildningsgivare.
− Ett godkännande gäller i 5 år för en utbildare.
− Den utbildning som ackrediterade utbildare erbjuder marknaden ska benämnas
”Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A”
− Det ska tydligt framgå att utbildningen i sig inte medför en certifiering. T.ex. ”En
godkänd examination efter genomförd utbildning är en förutsättning för att ha
möjligheten att ansöka om certifiering som sprängarbas – sprängkort klass A hos
Svenska Bergteknikföreningen. Innan ett sprängkort utfärdas verifierar Svenska
Bergteknikföreningen att den sökande har ett års praktisk erfarenhet av
sprängarbete”.
− Om utbildningsgivaren inte längre är medlem i föreningen upphör rätten att
bedriva utbildningar enligt föreningens utbildningsplaner och möjlighet till
certifiering, att få sprängkort klass A utfärdat uteblir för kursdeltagarna.
− Om Svenska Bergteknikföreningen bedömer att det finns allvarliga brister i
genomförandet av utbildningarna kan ackrediteringen för utbildningsgivaren
eller godkännandet för utbildaren återkallas.
− Svenska Bergteknikföreningen har rätt att delta med upp till två representanter
vi alla examinations- och utbildningstillfällen med syftet att säkerställa kvaliteten
på utbildningen.
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