
MISSA INTE ÅRETS HÄNDELSE!
• Kompetensutveckling, dolor och branschens utveckling

• Frågeställningar och diskussioner

• Massor av spännande föredrag från den  

praktiska verkligheten

• Nyheter från myndigheterna

• Aktuella projekt

• Middag, mingel och umgänge

ÅRETS HÄNDELSE!

30-31 MARS
Scandic Infra City



 

BERGSENTUSIASTER!
Bergsprängardagarna som nu arrangeras för 23:a gången, har etablerat sig 
som årets stora bergsprängar-händelse och blivit den självklara mötesplatsen 
för en stor del av landets bergentreprenörer, bergkonsulter, beställare, utbildare, 
myndighetsrepresentanter samt maskin- och sprängämnesleverantörer.

Bergsprängardagarnas målsättning är att belysa och diskutera bergsprängarens 
praktiska vardag vad gäller såväl säkerhet som arbetsmiljö, nya bestämmelser, 
teknik och ekonomi. Bergsprängardagarna 2022 kommer att, liksom tidigare, 
behandla erfarenheter utifrån berget. Vi har ett fokus på säkerhet och 
framtiden med får rapporter från aktuella projekt, stora som små och 
erfarenheter utifrån bergsprängarens vardag.

VÄLKOMNA TILL BERGSPRÄNGARDAGARNA 2022!

PROGRAM  |  ONSDAGEN DEN 30 MARS

09.30-10.00  ANKOMST OCH REGISTRERING

10.00   Inledning

10.05   Kick-off  |  Hasse Brontén
 
   Minimering av buller i bergtäkt  |  
   Andreas Wennblom, Forcit Consulting

   Sprängkortet nu och då  |  Claes Lindström  
   (Bergutbildarna) & Mikael Hermansson (Mech  
   Bergkompetens)

12.05   LUNCH

13.05   Losshållning i komplex innerstadsmiljö  |  
   Lars Bergkvist (Nitro Consult), Atte Werneman  
   (Forcit Consulting) & Johan Lindberg (Gränges  
   Bergteknik AB)

   Sprängkistor i Östersund  |  Tore Åberg

   Byggbranschen & marknaden framåt | 
   Catharina Elmsäter Svärd, VD för Byggföretagen

14.45   KAFFE

15.00   Vibrationsmätning – jämförelse mellan olika  
   Standarder  | Dr. Mathias Jern (Nitro Consult) &  
   Johan Finsteen Gjødvad (Sigicom)

   Myndighetsprat  |  Arbetsmiljöverket, MSB   
   (Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap) &  
   Polisen    

17.00   RELAX / UMGÄNGE

20.00   MIDDAG OCH FESTLIGHETER

PROGRAM  |  TORSDAGEN DEN 31 MARS
09.00  RAPPORTER FRÅN BERGET  |  Deltagarnas filmer & bilder

  Borriggar  |  Sandvik

  Borrmästarpodden och mer  |  Epiroc

  Ett liv som borrare  |  Tommy Johansson

10.15  KAFFE

10.30  Framtiden inom bergsprängning  |  Bo-Göran Johansson, SSE

  O-pitblast, Härrydastationen  |  Simon Jönsson, Forcit Explosives

  Summering Bergsprängardagarna

12.00  Avslutningslunch

INLEDNINGSTALARE: HASSE BRONTÉN
Hans Roland “Hasse” Brontén, född 19 mars 
1967 i Hägersten, är en svensk ståuppkomiker, 
manusförfattare och tidigare polis.

KORTA FAKTA OM HASSE

• Brontén blev av Stockholm Comedy Klubb framröstad 
som årets nykomling vid Svenska Stand-up-galan 2005.

• Efter en ståuppkurs på Dramatiska Institutet började han 
uppträda. Det matchade inte så bra med det hemliga 
jobbet hos Säpo och han slutade som polis.

• Han har även varit med i flera avsnitt av 
humorprogrammen Time out och Parlamentet.

• Hans podd, Snutsnack, handlar om livet som polis.

SCANDIC INFRA CITY
Nytt för i år är att Bergsprängardagarna är 
på Scandic Infra City. 

Hotellet har nära till både Arlanda och 
Bromma flygplats och endast 20 minuter 
från centrala Stockholm. 

Bara några kvarter från hotellet kan du följa 
en vandringsled, få en massagebehandling, 
delta i aerobicspass eller ta en golfrunda.

HAR DU EN FILM SOM 
BORDE  VISAS PÅ 
BERGSPRÄNGARDAGARNA?
Allt från ett annorlunda / svårt / roligt / 
skrytigt jobb som du vill dela med dig av...

Än är det inte försent! Skicka din film till 
berg@bergutbildarna.se så snart som 
möjligt så kanske vi inleder andra dagen 
med just den!

Synliggör ert företag
Möt kunderna på plats

Hyr en monterplats

Glöm inte att fylla i om ni vill 
ha monterplats på nästa sida 

och skicka till:
berg@bergutbildarna.se, 

eller gör din anmälan direkt 
på vår hemsida: 

www.bergutbildarna.se



ANMÄLAN / INFORMATION 
(Vg texta, kopieras lämpligen, samtliga uppgifter skall vara ifyllda för att anmälan ska vara giltig!)
Jag / Vi avser att deltaga på Bergsprängardagarna 30-31 mars 2022 enligt valt alternativ.

Namn

Namn

Företag

Fakturaadress

Post nr Ort

Ev projekt / konto nr  Mobil / Fax

Tel Epost

Namnunderskrift

OBS ! Antalet rum är begränsat. Fördelas efter tidpunkt för anmälan! 
Anmälan bekräftas automatiskt vid anmälan via formuläret på www.bergutbildarna.se eller via svar på mail. 
Vid avbokning senare än 3 veckor före konferensen debiteras 75% av avgiften. Vid avbokning senare än 1 vecka före konferensen eller utebliven ankomst debiteras full avgift.  
Deltagandet kan dock överlåtas. 

ALTERNATIV 

Hela seminariet inkl helpension (enkelrum) 6 500 kr exkl moms 

Hela seminariet exkl övernattning 5 250 kr exkl moms

Dag 1        3 400 kr exkl moms  Dag 2 2 900 kr exkl moms

Önskas specialkost? Allergier?  Önskas rum en extranatt?     Datum

Monterplats 5 000 kr exkl moms

SÄND IN DIN ANMÄLAN SNARAST.  ANTAL PLATSER ÄR BEGRÄNSADE. 

FORCIT Consulting/Bergutbildarna Formulär www.bergutbildarna.se
Hemvärnsgatan 8   Epost berg@bergutbildarna.se
171 54 Solna   Förfrågningar 08 540 600 60 

SCANDIC INFRA CITY
Bergsprängardagarna kommer i år att hållas på Scandic Infra City, strax norr om Stockholm. Hit är det lätt att ta sig och hotellet 
har gott om parkering, både i garage och utanför. Dock är det alltid först till kvarn som gäller. 
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