
MISSA INTE ÅRETS HÄNDELSE!
• Kompetensutveckling och branschens framtid

• Frågeställningar och diskussioner

• Massor av spännande föredrag från den  

praktiska verkligheten

• Hållbarhet och miljö

• Middag, mingel och umgänge

ÅRETS HÄNDELSE!
19-20 JANUARI
Scandic Infra City

PROGRAMMET UPPDATERAS 
LÖPANDE. SE DET SENASTE PÅ: 
BERGUTBILDARNA.SE



 

BERGSENTUSIASTER!
Bergsprängardagarna som nu arrangeras för 24:a gången, har etablerat sig som årets 
stora bergsprängarhändelse 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 2023 kommer att, liksom tidigare, 
behandla erfarenheter utifrån berget. Vi har ett fokus på säkerhet och 
framtiden med kunskap från aktuella projekt och erfarenheter utifrån 
bergsprängarens vardag.

Bergsprängardagarna kommer i år att arrangeras på Scandic Infra City; 
ett luftigt hotell  som ligger mellan centrala Stockholm och Arlanda.

VÄLKOMNA TILL BERGSPRÄNGARDAGARNA!

PROGRAM  |  TORSDAGEN DEN 19 JANUARI

09.30-10.00  ANKOMST OCH REGISTRERING

10.00   Inledning

10.05   Gruvbrytning genom tiderna | Åke Mossberg, Fotocentralen

  Hållbar verksamhet |  Sofia Vassback, Canea

  På liv & död: Om kväverester från sprängmedel och  
  sulfidberg  |  Eva Rönnberg, Geoveta

12.05   LUNCH

13.05  Släntsyn och bergförstärkning via rope access  | 
  Andreas Sjöqvist, Aleksandar Milosevic & Olivier Lasmarias,  
  Byrån Berg & Sprängteknik

  LKAB - En förändringsresa  |  Jeanette Berggren, Botnia  
  Exploration

  Uppstart av 1 guldgruva |  Thomas Ljung, Botnia Exploration

14.45   KAFFE

15.00  Har entreprenör & konsult olika syn på begreppen: risk,  
  riskbedömning och riskanalys?  |  Carl Lind, Tilia Consult

  Omgivningspåverkan ur beställarens synvinkel |  
  Arne Carlsson, Trafikverket

  Dolor per leverans |  Åsa Boström & Peder Hansson, 
     NCC industri

   Paneldiskussion: Eftersyn av salva  |  Magnus Wollden,  
  Jan Johansson, m.fl. BEF & IF

17.05   RELAX / UMGÄNGE

20.00   MIDDAG OCH FESTLIGHETER

PROGRAM  |  FREDAGEN DEN 20 JANUARI

09.00  RAPPORTER FRÅN BERGET  |  Deltagarnas filmer & bilder

  Borrutbildning i framtiden  |  Jan Johansson, Claes Lindström, 
           BEF & Bergutbildarna

  En ny struktur & huvudman för sprängkortet  | 
  Per Vedin, Svenska Bergteknikföreningen / Trafikverket

  Norrbotniabanan - En järnväg för snabbare, säkrare och mer   
  miljövänliga resor & transporter  |  Erik Storvall, Trafikverket

10.05   KAFFE

10.20  Emulsion med väteperoxid |  Fabian Brännström, Forcit Explosives

  Medicinareberget eller konsten att spränga mitt i ett universitetssjukhus |   
  Andrea Hultin, Romina Lobos, Victor Åkesson, Norconsult & Stens
  bergborrning

11.55  Summering Bergsprängardagarna

12.00  Avslutningslunch

NYHET FÖR I ÅR!
I år kommer vi att ha en app där du kommer att kunna 
se programmet under dagarna, svara på frågor och se 
presentationerna som visats upp i efterhand. 

Du kommer även kunna se mer information om föreläsarna 
och ge feedback direkt! 

Mer information om appen och hur du laddar ner den 
kommer i bekräftelsemejlet i januari. 

SCANDIC INFRA CITY
I år är Bergsprängardagarna återigen 
på Scandic Infra City. 

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

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



BOKA INNAN 9/12SÅ FÅR DU 700 KR I RABATT(Gäller hela seminariet, 
kan ej kombineras med andra rabatter)

ANMÄLAN / INFORMATION  
(Vg texta, kopieras lämpligen, samtliga uppgifter skall vara ifyllda för att anmälan ska vara giltig!)
Jag / Vi avser att deltaga på Bergsprängardagarna 19-20 januari 2023 enligt valt alternativ.

Namn

Namn

Företag

Fakturaadress

Post nr     Ort

Ev projekt / konto nr      Mobil

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 
(Bokar du tidigt, innan den 9/12 får du 700 kr rabatt, gäller endast “Hela seminariet inkl helpension”, kan ej kombineras med andra rabatter!) 

           Hela seminariet inkl helpension (enkelrum)  6 900 kr exkl moms 
 
 Hela seminariet exkl övernattning   5 500 kr exkl moms

 Dag 1        4 200 kr exkl logi & moms              Dag 2 3 000 kr exkl moms

Önskas specialkost? Allergier?     Önskas rum en extranatt?     Datum

 Monterplats     6 000 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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