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SAMMANFATTNING 
 
 
 
  
Borrare/sprängare blir man genom att välja inriktning Anläggning på gymnasieskolans treåriga 
byggprogram eller genom godkända utbildningsgivare inom olika fö retag. Utbildningarna finns 
spridda över hela Sverige. 
Organisationer/föreningar som Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Bergsprängningsentre-
prenörernas förening (BEF) och Rådet för sprängteknisk utbildning fyller en viktig funktion för 
att stärka och följa säkerhet, kvalité, kostnad och därmed ge stöd att följa de lagar och 
förordningar som gäller för borrnings- och sprängningsarbeten. 
Framtidsutsikterna för yrkena är goda, eftersom Sverige har god tillgång på bergmaterial och vår 
produktion är stor i förhållande till övriga Europas. Dessutom behöver vägnätet underhållas och 
förbättras. 
Grustäkterna sparas för vattenförsörjningen, och därför används sprängda/krossade stenprodukter 
alltmer för att ersätta täktproduktionen. 
Sysselsättningen, åldersstrukturen och rekryteringsbehovet inom sprängning ligger på en normal 
nivå, men det finns prognoser som pekar på ett något större personalbehov inom brunns- och 
energiborrning. 
Slutligen borde marknadsföringen gå att förbättra bl.a. genom ett större samarbete med vår 
media. Kanske kan då branschen synliggöras ytterligare för ungdomar i den ålder, då de väljer 
yrkesinriktning. Borrning/sprängning är onekligen ett viktigt yrkesområde för näringslivs- och 
samhällsstrukturen. 
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SUMMARY 
 
 
 
You become a borer/blaster by opting for the Construction specialisation of the three-year 
Construction programme of the upper secondary school or through various approved providers 
of education all over Sweden. Organizations/associations like the SBMI (the Swedish Aggregate 
Producers Association), the BEF (the Rock Blasting Contractors’ Association) and the Swedish 
Council for blasting technology education, play an important part in order to strengthen and 
follow up safety, quality, cost issues and thus provide support in complying with laws and 
regulations concerning boring and rock blasting work. 
 
The future prospects for the professions are good, since Sweden has a good supply of rock 
material and the production is large in comparison with the rest of Europe. Moreover, the 
Swedish road network must also be maintained and improved. Gravel quarries in Sweden are 
used sparingly due to the protection of water supply, and therefore blasted/crushed rock products 
are more and more used to replace quarry production. 
 
Employment, age structure and recruitment needs within the blasting trade are on an average 
level, but future forecasts points toward a slightly increased need for well and energy boring 
personnel. Therefore, it would be a necessity to improve marketing incentives by, for example, 
more cooperation with the media. Then the business could be made more visible for youths when 
they choose career opportunities. Boring/blasting is undeniably an important professional area 
for the structure of national business life and society. 
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1   INLEDNING 
 
 
 

1.1 BAKGRUND 
Bergmaterialindustrin, borrning/sprängning är liksom andra branscher i ett förändringsarbete. I 
dag ställs det större krav på miljöhänsyn, en återställning av täkterna i deras ”ursprungliga” skick 
och för att spara våra viktiga sand- och grusåsar för dricksvattenförsörjning sker en snabb 
övergång från grus till bergkross. I denna näring har även datatekniken blivit ett allt viktigare 
användningsområde. Dessutom finns det behov av dessa tjänster inom olika näringar. Det krävs 
hög kompetens, lång arbetslivserfarenhet vid hantering av sprängämnen och god förmåga att 
kunna utvinna så bra kvalité på materialet som möjligt. Därför är det viktigt med god 
framförhållning av framtida arbetskraftsförsörjning. 
 
1.2 MÅL OCH SYFTE 
Målsättningen är att kartlägga om det i framtiden finns tillräckligt med nyrekrytering inom 
bergmaterialindustrin med inriktning borrning/sprängning. 
 
1.3 METODIK 
 
1.3.1. Insamling av data 
 
Examensarbetet bygger på dessa undersökningar: 

• Vad krävs för kompetens i branschen? 
• Var finns utbildningarna? 
• Organisationen/föreningar 
• Sysselsättning/ålder 
• Framtida projekt inom arbetsmarknaden 
• Marknadsföring/Reklam och värderingar 

 
Sammanställt, undersökt och bevakat material från: 

• BEF Roland Netterlind 
• Akademi Norr Karel Miskovsky 
• Skolverket via Internet 
• Arbetsförmedlingen Lycksele 
• Media: tidningar, radio och TV 
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2 GYMNASIEUTBILDNINGAR 
 
 
 
 
2.1 UTBILDNING TILL BERGARBETARE 
 
Bergarbetare blir man på gymnasieskolans treåriga byggprogram. Där väljer man inriktning 
”Anläggning”. I början är det mest vanliga skolämnen, men längre fram blir det mer och mer 
praktik. Den första tiden är relativt lika för alla inriktningar inom byggprogrammet, och man får 
prova på olika arbetsmoment inom byggbranschen. Under första året finns det möjlighet att byta 
yrkesinriktning. 

• Första året läser man traditionella skolämnen varvat med grundläggande praktik. 
• Andra och tredje året varvas teori och praktik, både i skolan och på arbetsplatser. 
• Under ca 2 ½ år jobbar man sedan som lärling på en arbetsplats och får lärlingslön. 

Efter ungefär 5 ½ år är man klar och får sitt yrkesbevis. 
 
2.2     SKOLOR MED BYGGPROGRAMMET 
Under de senaste åren har byggprogrammet ökat i popularitet. Mellan 1998 och 2003 steg antalet 
förstahandssökande från drygt 1500 till 5070. I takt med det ökande intresset för byggutbildning 
utökades antalet elevplatser och uppgick under läsåret 2003/04 till 3900.  
Gällivare: Man planerar att starta en borrutbildning inom industriprogrammet på 
Välkommaskolan. Utbildningens innehåll är energiborrning, prospekteringsborrning och 
sprängborrning.  
Vid skolorna Spångbergsgymnasiet ock Kista är borrutbildningen en del i byggprogrammet.   
Orter där det ges möjlighet att göra karriär som bergarbetare. (Se bilaga A) 
 
2.3     GYMNASIEUTBILDNING I BERGTEKNIK 
Borrning ovan jord och sprängning. 
Sveriges enda gymnasiala utbildning avseende borrning såväl under som ovan jord i 
kombination med sprängning finns på sprängningsgymnasiet i Filipstad. 
Utbildningen benämns bergteknik och ingår som en tredje årskurs i gymnasiets byggprogram. 
Utbildningen bedrivs i samarbete med Bergskolan i Filipstad, och den praktiska delen är förlagd 
till Gåsgruvans kalkverk, SMA Karbonater AB. 
Problemet med utbildningen i Filipstad är att bara elever från bygglinjen kan söka. 
Utbildningen är riksrekryterande d.v.s. elever kan söka från hela landet och hemkommunen 
betalar elevkostnaden till, i detta fall, Filipstad. 
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3 UTBILDNINGAR 
 
 
 
3.1     GODKÄNDA UTBILDNINGSGIVARE 
Utöver gymnasieskolans byggprogram och byggföretag finns ett antal av BYN 
(Byggnadsindustrins yrkesnämnd) godkända utbildningsgivare.(Se Bilaga) 
   
Byggnadsindustrins yrkesnämnds uppgift är bland annat att: 

- Öva tillsyn över och främja utvecklingen av yrkesutbildningen. 
- Utarbeta riktlinjer för yrkesutbildningens bedrivande. 
- Verka för utveckling och framställning av utbildningsmaterial. 
- Upprätthålla kontakt med berörda utbildningsgivare. 

I övrigt handlägga de frågor som finns angivna i yrkesutbildnigsavtalet. 
 
3.2      BORRNING UNDER JORD – PRODUKTIONSBORRNING 
LKAB, Boliden, Zinkgruvan m.fl. bedriver egen utbildning inom det egna företaget 
(även AMS). 
 
3.3      BRUNNS- OCH ENERGIBORRNING 
Branschorganisationen Geotec har sedan 80-talet bedrivit kurser i vatten-, energi- och 
grundläggningsborrning. Kursen omfattar 29 veckor med 16 elever i samarbete med 
Länsarbetsnämnden (LAN) inom olika län. Någon gymnasial utbildning finns inte när det gäller 
brunns- och energiborrning. 
 
3.4       BERGUTBILDARNA AB I VAXHOLM  
Bergutbildarna AB i Vaxholm arrangerar olika utbildningar i bl.a. bergborrning för 
borrcertifikat, grundkurser i sprängteknik, ADR-utbildningar och utbildningar för snö- och 
lavinsprängning. 
Utbildningarna riktar sig framför allt till aktivt borrande personal med flera års erfarenhet.  
Men bergborrning för bergcertifikat kan även med fördel genomgås av ny personal. 
 
3.5       PROSPEKTERINGSBORRNING: JONNY ÖNNERLÖV CONSULTING AB I MALÅ 
Jonny Önnerlöv Consulting AB i Malå genomför en kurs i samarbete med Länsarbetsnämnden. 
Kurstiden är 36 veckor och består av 13 veckors teori varvad med 12 veckors praktik samt 11 
veckors praktik i direkt anslutning till borrproduktion. Eleverna har till stor del varit personer 
som blivit arbetslösa p.g.a. nedläggningen i Laisvall. Önnerlöv arbetar för närvarande på att få en 
kvalificerad yrkesutbildning till Malå, med elever som är omkring 20 år. 
 
3.5       BERGENTREPRENÖRSKUNSKAP, 20P 
Storuman Akademi Norr är ett svenskt/norskt utbildningsprojekt som ger en vidareutbildning för 
berg-, spräng-, last-, och krossningsentreprenörer. 
Syftet är att utveckla ytterligare kunskap/kompetens genom en förbättring av lönsamhet och 
kvalitet. 
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3.7      SPRÄNGNING 
Sprängning är det enda område inom bergteknik där det erfordras en viss utbildning och praktik 
innan man får utföra arbetet. Grundkursen i sprängteknik är 1 vecka (40timmar) och ger 
utbildningsintyg. Efter ett års vidimerad praktik erhåller eleven sprängkort. Grundkursen kan 
byggas på med kurs i ovanjordssprängning, 40 timmar, eller underjordssprängning, 40 timmar. 
Det finns även specialinriktade sprängutbildningar, blockstenarbeten, undervattensarbeten, 
klenhålssprängning mm. 
Det finns en 40 timmars kurs för ansvarig arbetsledare i sprängning. Kravet är grundkurs i 
sprängteknik samt endera ovanjords- eller underjordskurs i sprängning. 
Dyno Nobel i Gyttorp utbildar ca 800 elever per år och har stor erfarenhet av sprängutbildningar. 
Somliga inom branschen anser att 1 veckas utbildning är för kort. Teori och praktik under ett år 
skulle behövas för att få till en bra utbildning. 
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3.7.1. Dyno Nobels utbildningar 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsvägar – Dyno Nobel 
Dyno Nobels har valt att enbart satsa på kurser som har ett direkt samband med 
kärnverksamheten, dvs. användning, förvaring och transport av sprängmedel. 
Dyno Nobels målsättning är att säkerheten är viktig. Att sprängämnen används och ger 
bästa möjliga resultat ur såväl tekniskt som ekonomiskt syfte.  
 
Lodrätpil: Påbyggnadskurser 
Vågrätpil: Uppdatering/uppgradering av kurser 

 

Sprängarbetsledare 
(5 dagar) 

Sprängkurser för 
Kraftindustrin 

(4 dagar) 

Informationsdagar 
(1 dag) 

 

Underjords- 
Sprängning 

(5 dagar) 

Ovanjords- 
Sprängning 

(5 dagar) 

Förnyelse av 
Sprängkort 

(2 dagar) 

Repetitions för 
Sprängarbete 

(2 dagar) 

Jord och skogsbruk  
 

Klenhåls-sprängning 
 

Betong- 
Sprängning 

(3 dagar) 

ADR-kurser 
(1 dag) 

Grundkurs 
(5 dagar) Fristående kurser 

Speciella grundkurser  

(3 dagar) 

(4 dagar) 

Blocksprängning 
(5 dagar) 

Undervattenssprängning 
(5 dagar) Specialkurs för 

Borrare (2 dagar) 

Föreståndare för 
Förråd (1 dag) 

Datakurs 
”Blastec” (2-3 dagar) 

Schema på utbildningsvägar runt sprängning 
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4       ORGANISATIONER/FÖRENINGAR 
 
 
 
    
4.1 SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI (SBMI) 
SBMI är ett branschorgan för producenter av bergkross, naturgrus och återvunnet material. 
Dess syfte är att främja bergmaterialindustrins utveckling och öka förståelsen för dess betydelse i 
samhället. 
SBMI är medlem i två internationella organisationer: 

• Nordiska Sten- och Grusindustriförbundet (NSG) bildades 1987 för att organisera 
samarbetet mellan de nordiska branschföreningarna 

• Union Européenne des Producteurs de Granulats (UEPG) är en europeisk 
sammanslutning av 16 europeiska branschorganisationer inom sand-, grus- och 
makadamindustrin. SBMI deltar aktivt bl.a. i UEPG:s tekniska kommitté och dess 
miljökommitté. 

 
4.2       BERGSPRÄNGNINGSENTREPRENÖRERNAS FÖRENING (BEF) 
De ökade kraven (omfattande regelverk) från myndigheterna på bergsprängningsföretagen har 
varit en stark pådrivande kraft att branschföreningen Bergsprängningsentreprenörerna (BEF) 
bildades 2002. 
 
Medlemmarnas omsättning utgör 75% av Sveriges bergentreprenader ovan jord. 
Föreningen har under sin korta verksamhetstid snabbt etablerat sig inom branschen och dess 
intressenter. BEF är bland annat remissinstans hos Räddningsverket, Arbetsmiljöverket och 
Polismyndigheten, medlem i BERGSAM (Bergindustrin i samverkan) och RfSU (Rådet för 
Sprängteknisk Utbildning). BEF deltar också i framtagande av nya AB-U 04 samt har kontakt 
med övriga myndigheter, utbildare och branschförbund. 
Genom samverkan med BI och BRIM kan föreningen också erbjuda sina medlemmar 
arbetsgivarstatus respektive branschanpassad försäkringslösning. 
Föreningen har en kontinuerlig kontakt med exempel Banverket, Botniabanan, Vägverket och 
BI. Genom att stärka branschens utveckling mot en god inriktning förbinder sig 
medlemsföretagen att följa föreningens riktlinjer inom 

• Säkerhet 
• Lagar och förordningar 
• Teknisk utveckling 
• Kvalité och miljö 

 
4.3       LAGKRAV/FÖRORDNINGAR SOM STYR VERKSAMHETEN 
Rådet för sprängtekniskutbildning består av 7 män och 1 kvinna som är representanter från 

• Anläggningsindustrin 
• Gruvindustrin 
• Arbetsmiljöverket 
• Polismyndigheten 
• Räddningsverket 
• Utbildningsföretag 
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Rådets handlingsplan och arbetsordning: 
• Stödja och främja utbildning i säkert handhavande av spräng- och tändmedel. 
• Upprätta kursplaner. 
• Godkänna ansvarig utbildare. 
• Kan återkalla/godkänna utfärdandet av sprängkort av säkerhetsskäl. 
• Kontrollera att utbildningarna följer gällande studieplaner och håller tillräcklig. standard 

på sina kurser. 
• Genomföra regelbundna seminarier för utbildare. 
• Tillbuds- och olycksfallsrapportering, d.v.s. gå igenom alla inrapporterade olyckor för att 

förebygga upprepanden. 
 
Förteckning över sprängkortsutfärdare under år 2005: 

• Vägverket 
• Dyno Nobel Sweden AB 
• Skogsskolorna 
• Bergutbildarna AB 
• Ryssbyggmagasinet 
• Skog och sprängkonsult 
• Nitro Consult AB 
• Explosiva varor i Umeå AB 
• Wiklunds skogstjänst 

 
4.3.1. Rådet för sprängteknisk utbildning 
 

 
 
 
 
 
 

Sprängkortsutfärdande 
(lärare) 

Borr/sprängutbildning  
(elever) 

Rådet 
(läroplan) 
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5         SYSSELSÄTTNING/ÅLDER 
 
 
 
 
5.1 UNDERSÖKNING INOM BORRNING/SPRÄNGNING (BEF) 
• Medelålder 
• Rekryteringsbehov 
• Utbildning – Gymnasiet 
• Vad ska göras för att ungdomar ska välja borryrket? 
• Vad ska branschen göra för att få flera och bättre utbildade borrare? 
 
5.2       SAMMANFATTNING AV ENKÄT (BEF) 
Man kan konstatera att: 

- Svarsfrekvensen var fullt godkänd. Mycket bra resultat inom Bergsprängarföreningen 
och Pålentreprenörerna. 

- Antal svar ger tillräckligt underlag för att representera hela branschen 
- Tidigare profetior och farhågor för en hög medelålder är ogrundade. 
- Rekryteringsbehovet får anses ligga på en normal nivå. Något större personalbehov inom 

brunns- och energiborrning samt övrig borrning än normalen. 
- Merparten (38%) anser att kombinationen skola – praktik är bra. 
- Många (34%) anser att kombinationen skola – praktik är bra. 
- De flesta är överens om att praktikdelen i utbildningen bör vara 1 år. Uppfattningen om 

tiden för teoridelen varierar mellan olika borrslag. 
- Information om yrket, högre status och högre lön har angetts som det viktigaste för att 

locka ungdomar till yrket. 
- Förslagen på vad branschen ska göra är många och spridda. 

 
5.3      UPPSKATTNING AV SYSSELSATTA INOM BORRNING/SPRÄNGNING 
Antalet sysselsatta inom borrning och sprängningsarbete i Sverige är ca 1500. De finns inom 
olika verksamhetsområden och många företag har blandad verksamhet. Därför är det svårt att få 
fram någon exakt siffra utan att göra en mer omfattande undersökning inom varje område. 
Den troliga fördelningen är följande: Borrningsarbete ca 1000 personer. Sprängningsarbete ca 
500 personer. 
 
5.4       ÅLDERSFÖRDELNING 
Även här är svårt att få fram uppgifter utan en mer omfattande undersökning. 
FAB, LKAB, Maskinentreprenörerna (ME) och metallgruppen inom SAF, där också Gruvornas 
Arbetsgivarförbund ingår, har gjort undersökningar där det framkommit att ca 20% borrare 
ligger i åldern 55-60. Behovet av nytillskott är naturligtvis beroende på åldersstrukturen inom 
branschen. Men normalt brukar man räkna med årligt nytillskott på ca 3% av det totala antalet. 
Det skulle betyda att det behövs ca 40-50 borrare och sprängare varje år. 
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6 FRAMTIDA PROJEKT INOM ARBETSMARKNADEN 
 
 
 
 
6.1       PROGNOS ÖVER MARKNADEN INOM BERGMATERIAL  
Bergmaterial har använts och kommer att användas för byggande samt underhåll av vägar, 
banvallar, grundförstärkningar och för många andra ändamål. Totalt i Europa framställs och 
används cirka 300 miljoner ton bergmaterialprodukter årligen. I Sverige produceras cirka  
70 miljoner ton varje år från ett stort antal täkter spridda över hela landet. Behovet av 
bergmaterial för vårt samhälle kommer att vara fortsatt högt. 
 
Prognoser för marknaden för anläggningsobjekt och därmed också bergsprängningsarbeten visar 
på en positiv utveckling under kommande år. Regeringen har beslutat att låna upp 25 miljarder 
kronor för att få igång beslutade infrastrukturprojekt. Därtill kommer beslutet om Norrbottnia-
banan vars start blir mellan 2007 och 2010. 
 
De totala anläggningsinvesteringarna har under de senaste åren legat på strax under 30 
miljarder/år. De nu aktuella projekten (se nedan) torde ge ett tillskott på cirka 10 miljarder under 
de närmaste 6-7 åren. Till detta ska läggas eventuella effekter av den allmänna konjunktur-
förbättring de flesta tror vi går mot. Ovanstående är givetvis positivt för samtliga aktörer på 
anläggningsmarknaden och även om vissa av objekten är för stora för mindre företag ger det ett 
mindre tryck på normalstora projekt. 
 
 
 
6.1.1. Projekt 
 
Projekt   (Mkr) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Norrortsleden 303 822 799 565 150 0 0 
Norralänken 0 0 496 744 990 990 990 
Mälartunneln 0 0 750 1500 1500 1500 1125 
E6 551 844 1070 975 655 375 180 
Norge/Vänerbanan 395 310 204 228 132 0 0 
Citytunneln 280 2157 2800 2475 1790 440 0 
Hallandsåstunneln 450 675 675 675 675 675 675 
E4 Uppsala -        
Mehedeby 440 470 440 285 0 0 0 
Botniabanan 1624 3737 3701 2884 751 68 0 
Ådalsbanan 35 15 575 1025 900 500 0 
Godsstråket 0 0 473 788 1103 788 0 
Totalt 4075 9030 11980 12141 8650 5338 2972 
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7         MARKNADSFÖRING 
 
 
 
 
7.1       REKLAM OCH VÄRDERINGAR 
Bergsprängningsentreprenörenas förening lät publicera en artikel i dec. 2004 under rubriken: 
Vem vill bli bergsprängare? BEF hade varit på plats vid en mässa i Stockholm, riktad mot 
ungdomar inför gymnasievalet, för att studera utbudet inom borrning och sprängning. Ordet 
bergsprängning fanns inte ens i sökdatorn. Däremot fanns det gott om andra praktiska yrken. 
BEF fortsätter i sin artikel med att vädja till branschintressenterna om en marknadsföring där det 
visas vilka yrkesmöjligheter som finns i branschen, men att det måste göras på ett ärligt sätt, och 
parallellt jobba med att förbättra arbetsmiljön. 
 
Bergmaterialbranschen har en naturlig marknadsföring, eftersom de allra flesta människor, från 
barndomen fram till vuxen ålder, får en konkret upplevelse av och om anläggningsbranschen. 
Många minns säkert bilköer i semestertider, när branschen hade/och fortfarande har sin hög- 
säsong. 
Även stora vägskyltar intill vägarna visar vad som sker och vem som bl.a. ansvarar för projektet.  
Idag förekommer många inslag och artiklar om större projekt, bl.a. Botniabanan, som  under 
många år har varit en politisk fråga som nu verkställs praktiskt. 
 
Inom svensk filmindustri (vare sig det är positivt eller negativt) skildras yrkena t.ex. 
komedifilmerna om Jönssonligan med dynamit-Harry som har gjort ett starkt intryck på många 
svenskar. 
Bakgrundsexplosionen från den svenska actionfilmen Hamilton med Peter Stormare visas ofta 
som trailer när filmkanalerna ska marknadsföra sitt utbud. Nu sänder televisionen också ett 
populärt barnprogram, Byggare Bob. Men seriens handling riktar enbart in sig på 
anläggningsarbeten. 
  
Allt fler har börjat använda sig av marknaden genom jordvärme och brunnsborrning. 
Marknadsföringen har ofta gått genom det gamla beprövade sättet att skapa en s.k. positiv bild av 
själva förbrukaren/användaren. 
 
7.2       EXPLOSIVA – YRKEN 
Ordet sprängning väcker starka känslor av fara. Mycket av detta är säkert fördomar från 
barndomen t.ex. smällare vid valborgsmässofirande, hemmagjorda smällare med bortsprängda 
fingrar och förvrängda ansikten som följd. Vuxna/föräldrar (inte alla) avskräcker små barn tidigt 
från att hantera explosiva varor. Mycket beror på dålig kunskap om och rädsla inför främmande 
ämnen inom fysikens och kemins områden. 
Naturligtvis ska försiktighet uppmanas till dem som inte är utbildade. Men det får inte överdrivas 
så att ungdomar inte söker sig till dessa yrken på grund av fördomar. 
Slutligen vill jag återge en intressant artikel som min handledare Roland Netterlind skrivit i 
BEF-Nytt Nr 5 från december 2004 (Bergsprängningsentreprenörernas Förening) 
 
7.3       LEDAREN – SÄKERHET KOSTAR INTE, DET LÖNAR SIG 
I detta nummer kan ni läsa att antalet s k ofrivilliga detonationer ökar starkt senaste året. Även 
antal stenkast har ökat. Olyckor med borrvagnar som välter är inte heller helt ovanligt. 
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Vad beror detta på? Är det en ökning? En del förstår sig på att det alltid varit så här. Det är bara 
så att inga anmälningar gjorts tidigare ett sk mörkertal vilket ju inte gör saken bättre. Troligtvis 
finns det många samverkande orsaker. Antalet bergarbetare (sprängare och borrare) har minskat 
samtidigt som berguttaget ökat. Effektivisering kallas det, främst på borrsidan, men vem säger 
att säkerheten inte har påverkats. Färre personer ser mindre av faror ex odetonerat sprängämne, 
färre personer blir också mer stressad personal. Ökad effektivisering på gott och ont har även 
skett på schakt och krossidan. Sammansättningen på våra sprängämnen har också förändrats, 
grävmaskiner blivit kraftigare etc. Men varför spekulera? Det går att göra konkreta 
undersökningar. BEF har tagit fram ett förslag till haverikommission som presenteras för 
Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet för arbetsmiljön. 
För att snabbt få bergsprängning så säkert som möjligt måste alla i processen ta sitt ansvar. 
Beställare, ställ och säkerhetskrav på sprängentrepernören samt bedöm ifall anbudssumman står 
i relation till dessa krav. 
Sidoentreprenören (schakt, kross) se till att beställaren och sprängentreprenören har informerat 
er om risker och åtgärder. 
Myndigheter utöva tillsyn, utred, informera och ändra om nödvändigt bestämmelser. 
Sprängmedelsleverantörer gör era produkter så säkra som möjligt och deltar öppet i 
utredningsarbete efter olyckor. 
Bergsprängningsentreprenörer det är vi som har arbetsmiljöansvaret för det vi utför. Det går 
inte bara att skylla på övriga aktörer. Samverka och informera istället.  
Pruta inte bort säkerheten, det kan bli er livs sämsta affär. Alla led har sitt ansvar för säkerhet. 
Ibland säger man säkert måste kosta och då har man i alla fall kommit till någon form av insikt. 
Men jag skulle vilja vända på det och säga – Säkerhet lönar sig – för säkerhet och kvalitet går 
oftast hand i hand vilket gör att det högre anbudet med säkerhetstänkande oftast ger lägre 
totalkostnad och då menar jag produktionsmässigt, händer det värsta så vi måste börja värdera 
människoliv så stämmer påståendet alltid. 
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8        DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 
 
 
8.1       KOMPETENS OCH UTBILDNING 
Det finns många utbildningar för att bli borrare och sprängare. Utbildningsorterna är spridda 
över hela landet, och utbildningar anordnas kontinuerligt för att få en nyrekrytering av 
arbetskraft och förnyelse av legitimerade sprängkortsinnehavare. Borrare och sprängare blir man 
genom att bl.a. välja inriktning Anläggning på gymnasieskolans treåriga byggprogram. Utöver 
gymnasieskolans byggprogram och byggföretag finns även ett antal av BYN 
(Byggindustrinsyrkesnämd) godkända utbildningsgivare. För att få utföra sprängning inom 
byggteknik erfordras en viss utbildning och praktik innan en legitimation för dessa arbeten 
erhålls. 
 
8.2       ORGANISATION OCH FÖRENING 
Det är viktigt med medlemskap i organisationer och föreningar, eftersom bergsprängning omges 
av flera lagar, regler och förordningar än någon annan del av byggsektorn. Misstag, okunnighet 
eller slarv kan få förödande konsekvenser. Därför är det extra viktigt att föreningar/anställda har 
en organisation/förening som har anknytning till branschen och som kan ge information om 
gällande riktlinjer för hur arbetet bör genomföras så att både kund och arbetsgivare blir nöjda. 
(BEF-nytt Nr 1, februari 2005) 
 
8.3       SYSSELSÄTTNING 
Enligt de undersökningar som gjorts om sysselsättning och ålder ligger rekryteringsbehovet inom 
sprängning på en normal nivå. Men det finns tecken på något större personalbehov inom brunns- 
och energiborrning, eftersom den energipolitiska inriktningen påverkar många medborgare. 
 
8.4       FRAMTIDSPROJEKT 
Framtida stora projekt inom denna arbetsmarknad ser mycket lockande ut, eftersom samhällets 
kommunikationsnät till stor del är uppbyggt av långa vägnät. 
Teknikutvecklingen har lett till högre hastigheter och tyngder på vägarna, så behovet blir större 
vid underhållsarbeten och förbättringar i hela landet. Förvisso höjs bensinpriset vilket påverkar 
många människor, men i dagsläget har landets vägnät en ledande position när det gäller 
transporter av produkter och material samt resor till och från arbetet. Kanske kommer det i 
framtiden att bli en begränsning av våra oljeresurser så att det blir ett nytänkande. Men som 
samhällsstrukturen ser ut i dag finns det ännu inga andra fördelaktiga alternativ för nya 
kommunikationsnätverk.  
 
8.5       MARKNADSFÖRING/REKLAM OCH VÄRDERINGAR 
Är det inte märkligt att det på en Stockholmsmässa som är riktad mot ungdomar inför deras 
gymnasieval inte går att hitta ordet Bergsprängning i sökdatorn, trots att samhället är uppbyggt 
av ett vägnät som sträcker sig genom hela landet norr-söder och öst-väst. Kanske kan det bl.a. 
bero på att har media tv/film en stor betydelse i marknadsföringen idag. Tittar man på utbudet av 
bl.a. barnprogram i televisionen görs det studiebesöksserier från bagerier, polisstationer, 
godistillverkare, mejerier, vägbyggen o.s.v. 
Är det så att det kan vara för farligt att visa barn hur det går till att utöva yrken inom 
brunnsborrning och bergborrning? Men även när det gäller äldre barn/ungdomar finns det ett litet 
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utbud, eller kanske inget alls, av dokumentärer/såpor med yrkesrollen borrare/sprängare. Det är i 
så fall i action- eller komedifilmer där det krävs humor eller effekter, vilket ger en missvisande 
bild av yrken som kräver stor skicklighet för att utövas, speciellt ur säkerhetssynpunkt och med 
kvalitetskrav. 
 
 
Det finns många goda skäl att välja yrkesvägen borrning/sprängning bl.a. 

• Arbete finns i framtiden; materialet finns tillgängligt i stora delar av landet. 
• Ett varierande arbete med sysselsättning på olika orter och inom olika branscher. 
• Ett av de få arbeten där man får vistas utomhus. Den ventilationen kan inte mäta sig med 

den som finns i industribyggnader. 
• Lönen är förhållandevis god jämfört med många andra yrken, vilket borde väga en hel del 

vid ett yrkesval. 
           
 
  
Slutligen bör det poängteras att samhället inte skulle fungera eller helt stå stilla om inte nya 
trafikleder upprättades eller om redan befintliga vägar inte underhölls. 
Därför borde fler intressenter engagera sig i marknadsföringen, eftersom en mängd olika 
branscher har stora behov av - eller snarare är helt beroende av - ett fungerande vägnät. 
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BILAGA A 
Alingsås  Alströmergymnasiet 
Alvesta        Alvestagymnasium 
Arvika        Taserudsgymnasiet 
Avesta  Domarhagsskolan 
Boden         Björknässkolan 
Bollnäs         Torsbergsgymnasiet 
Borlänge         Hushagsgymnasiet  
Borås         Viskastrandsgymnasiet 
Bräcke         Bräckegymnasieskola 
Eksjö         Eksjögymnasium 
Enköping         Westerländska gymnasiet 
Eskilstuna         Rekarneskolan 
Eslöv        Salliusgymnasiet 
Fagersta        Brinellskolan Olympen 
Falkenberg        Falkenbergs Gymnasieskola 
Falköping        Ållebergsgymnasiet 
Falun        Lugnetgymnasiet 
Filipstad         Spångbergsgymnasiet 
Finspång        Bergskaskolan 
Gislaved        Gärdeskolan 
Grängesberg       VBU Malmenskolan 
Gustavsberg       Värmdö tekniskagymnasieskola 
Gävle        Polhemsskolan 
Göteborg        Bräckegymnasiet 
Hagfors        Älvstrandsgymnasiet 
Hallsberg        Alléskolan 
Hallstahammar   Kantzowska gymnasiet 
Halmstad            Kattegattgymnasiet 
      Vuxenutb. Kattegattskolan 
Hanninge        Fredrika Bremergymnasiet 
Helsingborg        Rönnowska skolan 
Herrljunga        Kunskapskällan 
Hjärup        UVS Gymnasium AB 
Huddinge        Sågbäcksgymnasiet 
Hudiksvall       Bromangymnasiet 
Hässleholm       Jacobskolan 
Järfälla       YTC Yrkestekniskt centrum 
Jönköping       Bäckådalsgymnasiet 
Kalix       Furuhedsskolan 
Kalmar       Lars Kaggskolan 
Karlshamn       Väggagymnasieskolan 
Karlskoga        Bergslagsskolan 
Karlskrona        Törnströmskagymnasiet 
       Törnströmska Rosenholm 
Karlstad       Nobelgymnasiet 
Katrineholm       Duveholmsskolan 
Kinna       Marksgymnasieskola 
Kiruna       Hjalmar Lundbohmsskolan 
Kista       Kistagymnasium 
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Klippan       Tegelbruksskolan 
Kristianstad       Wendesgymnasiet 
Kungsbacka       Aranäsgymnasiet 
Kungsängen       Upplands-Brogymnasiet 
Kungälv       Triogymnasiet 
Köping       Ullvigymnasiet 
Landskrona       Enoch Thulingymnasiet 
Leksand       Leksandsgymnasium 
Lerum       Lerumsgymnasieskola 
Lidköping       De la Gardiegymnasiet 
Lindesberg       Lindeskolan 
Linköping       Anders Ljungstedts gymnasium 
Ljungby        Sunnerbogymnasiet 
Luleå        Bergnässkolan 
Lund       Spyken Södra 
Lycksele       Tannbergsskolan 
Malmberget       Välkommaskolan 
Malmö       Mölledalsgymnasiet 
Malung       Västerdalarnasgymnasieskola 
Mariestad       Vadsbogymnasiet 
Mjölby       Dackeskolan 
Mora        St. Mikaelskolan 
Motala        Carlsund utbildningscentrum 
Mölndal       Fässbergsgymnasiet 
Nacka       Nacka gymnasium 
Norrköping       Ebersteinska gymnasiet 
Norrtälje       Rodengymnasiet 
Nyköping       Gripenskolan 
Nynäshamn       Nynäshamns gymnasium 
Nässjö       Brinellgymnasiet 
Oskarshamn       Oskarsgymnasiet 
Partille       Porthälla gymnasium 
Piteå       Strömbackaskolan 
Rättvik        Naturbruksgymnasiet 
       Stiernhööksgymnasiet 
Rönninge        Rönninge gymnasium 
Sala       Kungsängsskolan 
Sandviken       Parkskolan 
       Sandvikens gymnasieskola 
Skara       Katedralskolan 
Skellefteå       Anderstorpsskolan 
       Kaplanskolan 
Skurup       Nils Holgerssonsgymnasiet 
Skövde       Byggsoft i Skaraborg AB 
       Kavelbrogymnasiet 
Sollefteå       Gudlav Bilderskolan 
Stenungsund        Nösnäsgymnasiet 
Stockholm        Fogelströmska gymnasiet 
Strömsund       Hjalmar Strömmerskolan 
Sundsvall       Sundsvallsgymnasium Västermalm 
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Säffle       Herrgårdsgymnasiet 
Söderhamn       Staffanskolan 
Södertälje       Teknikgymnasiet 
Sölvesborg       Furulundskolan 
Tanumshede       Tanums gymnasieskola 
Tibro       Fågelviksgymnasiet 
Tierp       Högbergsskolan 
Torsby       Stjärneskolan 
Tranås       Holavedsgymnasiet 
Trelleborg       Söderslättgymnasiet 
Trollhättan       Magnus Åbergsgymnasiet 
Tumba       Södertörns Hantverksgymnasium 
Tyresö       Tyresö gymnasium 
Täby       Åva gymnasium 
Uddevalla       Uddevalla gymnasieskola 
Umeå       Dragonskolan 
Upplands Väsby Vilunda gymnasium 
Uppsala        Bolandsskolan 
       Bolansskolan Kölen 
       Uvengymnasiet 
Vallentuna        Vallentuna gymnasium 
Vara       Lagmansgymnasiet 
Varberg       Peder Skrivaresskola 
Vetlanda       Njudungsgymnasiet 
Visby       Christopher Polhemsgymnasiet 
Vänersborg       Birger Sjöbergsgymnasiet 
Vännäs       Liljaskolan 
Värnamo       Finnvedens gymnasium 
Västervik        Västerviks gymnasium 
Västerås       Edstömska 
       Wenströmska gymnasiet 
Växjö       Kungsmadskolan 
       Lernia AB 
Åkersberga        Röllingby gymnasium 
Älmhult        Hagnässkolan 
Ängelholm       Åsboskolan 
Örebro       Tullängsskolan 
Örnsköldsvik        Parkskolan 
Östersund        Palmcrantzskolan 
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Bilaga B 
Alvesta       Alvesta komvux 
       Domarhagsskolan 
Avesta       Lärarcentrum Fordonsutbildning 
Bjärred        STIB 
Eskilstuna        Kunskapscompaniet 
Falkenberg       Företagsutbildning AB 
       Lärcentrum Falkenberg 
Falun       Byggutbildning Star i Dalarna AB 
Göteborg       Lernia AB 
       Valideringscentrum 
Götene       Ronny Larsson Entreprenad & Motorsport 
Hedemora       Lernia AB 
Hovmantorp       TUC AB 
Hässleholm       Berg & Partner Personalförsörjning AB 
       Lernia AB 
       TRS Truck & Maskinutbildning 
Ilsbo       Bertilssons Utbildningar 
Järfälla        Markbyggarna i Uppland AB 
Jönköping       Jönköpings Läns Byggmästareförening 
       Trafikutveckling AB 
Kalix       Lernia AB 
Karlstad       TBM Utbildning AB 
Kristianstad       ROFAB Maskin & Byggutbildning AB 
Kävlinge       Lernia AB 
Lillpite       Piteå väg & markplanering AB 
Linköping       Anders Ljungstedts gymnasium 
       Lernia AB 
Luleå       Lernia AB 
Malmö       Lernia AB 
       Liber Hermods AB 
       Mölledalsgymnasiet 
Mariestad       Dacapo Hantverksskola 
Mölndal       F G Kran Maskinförarutbildning 
Norrköping        Lernia AB 
Nödinge       Lernia AB 
Oskarshamn       Motivera TDL utbildning 
Piteå       Lernia AB 
Sandviken       E-TU Eivinds Tranandsportutbildning AB 
Sigtuna        Sigtuna Utbildningsservice AB 
Skellefteå       EMO Lantbruk & Utbildning 
Skövde       Byggsoft i Skaraborg AB 
Sollefteå        Boo Modin Entreprenad 
       Sollefteå Utbildningskompaniet AB 
Sundsvall       Lernia AB 
Söderhamn       Stucab Entreprenad Utbildningar AB 
Trollhättan       Lernia AB 
Uddevalla       Lernia AB 
Uppsala        Lernia AB 
Vaxholm       Berg Utbildarna AB 
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Vänersborg       Tommy Andersson i Vänersborg AB 
Västerhaninge      Kunskapshuset i Haninge AB 
Växjö        Lernia AB 
Ånge       Ånge Mobilkran Utbildning AB 
Älvsbyn       BLK Truck och  Maskinutbildning 
Örebro       Byggutbildning STAB 
       Lernia AB 
Östersund        F4 3komp/Lt. Jesper Wall 
Övertorneå       Stiftelsen Utbildning Nordkalotten   
  
 
 
 


