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Förnyelse av yrkescertifiering för Svenska
Bergteknikföreningens bergarbetarutbildningar
Bergbultning, berginjektering och sprutning med sprutbetong

Allmänt
Ett certifikat för området bultsättning, berginjektering eller sprutning med sprutbetong som
utfärdats av Svenska Bergteknikföreningen, eller före oktober 2020 av Trafikverket, är giltigt i 5 år.
Efter detta ska en förnyelse av certifieringen ske.

Vid förnyelse av certifiering ska minst följande kriterier uppfyllas oavsett område.

Genomförd teoretisk utbildning
Omfattningen av den teoretiska utbildningen vid förnyelse beskrivs nedan för respektive område.

Godkänt resultat på Svenska Bergteknikföreningens kunskapsprov
Kunskapsprovet motsvarar det prov som ingår i grundutbildningen. Samma kravbild gäller för att bli
godkänd.

Ansökan om certifiering med intyg om praktisk erfarenhet
En ansökan om certifiering och intyg om praktisk erfarenhet ska skickas till Svenska
Bergteknikföreningen i enlighet med befintlig rutin för grundutbildningen. Kraven på intyg för
praktisk erfarenhet är desamma som vid en första certifiering.

Förnyelse av certifiering- Bultsättning
Den teoretiska utbildningen är densamma som grundutbildningen inom bultsättning. Ingen
särskiljning görs mellan en första certifiering och en förnyelse av certifiering.

Förnyelse av certifiering- Berginjektering
Den teoretiska utbildningen ska i tid motsvara minst en heldagskurs och omfatta:

 En sammanfattning av grundutbildningen inom berginjektering
 Nya rön som eventuellt tillkommit. Dessa kan komma från utbildningsgivaren eller Svenska

Bergteknikföreningen.

Om innehållet inte ryms inom en dag kan utbildningstiden förlängas så att samtliga moment gås
igenom i sin helhet. Labbövningar behöver inte ingå vid förnyelse av certifiering.
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Förnyelse av certifiering- Sprutning med sprutbetong
Den teoretiska utbildningen ska i tid motsvara minst en heldagskurs och omfatta:

 En sammanfattning av grundläggande grundutbildningen inom sprutning med sprutbetong.
 Nya rön som eventuellt tillkommit. Dessa kan komma från utbildningsgivaren eller Svenska

Bergteknikföreningen.

Om innehållet inte ryms inom en dag kan utbildningstiden förlängas så att samtliga moment gås
igenom i sin helhet. Labbövningar behöver inte ingå vid förnyelse av certifiering.

Vid förnyelse av certifiering för sprutning med sprutbetong ska utöver det som gäller för alla
områden även följande kriterier vara uppfyllda:

 Genomfört övningar i sprutbetongsimulator med godkänt resultat.

Deltagaren ska utföra ett eller flera tester i sprutbetongsimulator. Dessa ska inkludera minst 80 % av
de moment som ingår i den grundläggande utbildningen. Återstuds får inte vara mer än 10 % för
godkänt resultat. Deltagaren behöver godkänt på samtliga test/moment som ingår i den praktiska
utbildningen.


