VÄLKOMNA

25-26 JANUARI

Explosiva möten mellan
entreprenörer, beställare,
konsulter och myndigheter
med fokus på den
praktiska verkligheten
inom bergsprängning.

BERGSMÄN!

Bergsprängardagarna som nu arrangeras för 21:e 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.

PROGRAM | FREDAGEN DEN 26 JANUARI

Bergsprängardagarnas målsättning är att belysa och diskutera bergsprängarens praktiska vardag vad gäller
såväl säkerhet som arbetsmiljö, nya bestämmelser, teknik, ekonomi och juridik. Bergsprängardagarna 2018
kommer att, liksom tidigare, behandla erfarenheter utifrån berget. Vi får rapporter från aktuella projekt, stora
som små och erfarenheter utifrån bergsprängarens vardag.

09.00

Bilder och filmer från berget
Nytt från Sveriges Bergmaterial Industri
Björn Strokirk, SBMI

Bergsprängardagarna 2018 kommer i år att arrangeras på Aronsborg i Bålsta som ligger avskilt och
naturskönt, men ändå lättåtkomligt i Stockholms nordvästra utkant.

Små sprängsalvor i projekt Slussen
Mikael Kauppi, Magnus Schakt

VÄLKOMNA TILL BERGSPRÄNGARDAGARNA 2018!

Nya tändsystem för ovan- och underjordssalvor
Thomas Gustafsson, Etken

Anders Arvidsson
BergUtbildarna				

PROGRAM | TORSDAGEN DEN 25 JANUARI

Aktuellt från Polisen och Arbetsmiljöverket | Patrik Jansson, BEF / Anders Arvidsson, Bergutbildarna
LUNCH

KORTA FAKTA OM HEIDI ANDERSSON

10.00

Inledning

10.10

Den starka kvinnan från Ensamheten | Heidi Andersson
Traditionella och digitala sprängutbildningar | Martin Parvisto / Jasmine Diring, Bergutbildarna
Marknad och prognoser | Anders Arvidsson, Bergutbildarna
Nyheter från BergsprängningsEntreprenörernas Föreing | Patrik Jansson, BEF
Nyheter från Bergteknikföreningen | Robert Sturk, Bergsprängningskommittén

12.00
13.00

Aktuellt från MSB | Shulin Nie, MSB
Hur vanligt är det med dolor? | Therese Liljegren, Dsec
Hydraulisk/mekanisk Bergspräckning | Martin Skullman, Skullman Bergsprängning
Effektivare masshantering och minskat buller vid bergkrossning | Maria Johansson, Ecoloop

•
•
•
•

Försäkringar för sprängarbeten | Tomas Bennetoft, IF
Riskanalyser och effektivare vibrationsmätning | Magnus Sunnevik, Bergsäker
14.30

KAFFE

15.00

Förbifart Stockholm: Pågående bergarbeten | Ulrika Hamberg, Trafikverket

Sprängningar vid Gekås
Peter Aspelin, Sprängarpojkarna

HEIDI ANDERSSON - ARMBRYTERSKAN
FRÅN ENSAMHETEN

Heidi började sin karriär hemma i ladugården och klättrade så småningom upp till den absoluta världseliten.
Hon startade företag som 19 åring och blev Sveriges
första armbrytarkonsult. Hon har otaliga mästerskapsmedaljer i bagaget. Armbrytning och hållbarhet är två
ämnen som ligger Heidi Andersson varmt om hjärtat.
Heidi berättar personligt om sin sport, träningen, styrkan att komma från byn Ensamheten och vägen mot
VM-gulden, vikten av att göra val och följa sitt hjärta.
Medverkar gör även Heidis far Kent Andersson
(världsmästare i Grandmaster +50år i armbrytning),
skogsarbetare med ett stort intresse för sprängning.

09.30-10.00 Ankomst och registrering

RAPPORTER FRÅN BERGET (kaffe ca 10.40-11.00)

•

Elvafaldig världsmästarinna i armbrytning
Flerfaldig Svensk och Nordisk mästarinna
Började med armbrytning hemma i ladugården 11
år gammal vid sittande bord.
Kommer från byn Ensamheten med 15 klanmedlemmar som ligger i Västerbottens inland,
Lappland, 1 mil nordväst om Storuman.
Drömmer och jobbar mot: Att vara fossilFRI till år
2025 i en värld baserad på cirkulär ekonomi och
att armbrytning ska bli en OS-gren.

Praktisk drönaranvändning
Christian Vogler, Voglers
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Drönaranvändning för spräng- och anläggningsjobb
Sam Ngo, Veidekke Anläggning
Produkt- och företagsnyheter
Representanter från borrutrustnings- och sprängämnesleverantörer.
Projekt i Norrköping och Solna
Sjoerd Spijkerman, Sörmlands Fastighet och Bergteknik

12.45

Summering Bergsprängardagarna 2018

13.00

Avslutningslunch

Tvärförbindelsen Södertörn: Kommande sprängarbeten | Alexandra Stassais Söderblom, Trafikverket
Nya tunnelbanan och sprängarbeten | Saku Heikilä, Stockholms Läns Landsting
Kommande sprängarbeten på VästLänken | Magnus Eriksson, Trafikverket
Lägesrapport: Norvik | Martin Malmsten, NCC
Att spränga nära byggnader: praktikfall | Ann-Sofie Wessberg, Metron
17.00

RELAX / UMGÄNGE

20.00

MIDDAG, DANS OCH FESTLIGHETER

ARONSBORGS KONFERENSHOTELL
Aronsborgs Konferenshotell är en renodlad mötes- och konferensanläggning, vackert belägen vid Mälarens strand i Bålsta.
Här har man arrangerat möten, event och företagsfester sedan 1989. Hit kommer man på mindre än en timma från Stockholm, Uppsala och Arlanda flygplats. På Aronsborg ingår tillgång till nattklubb, bar, pool, bastu, lounger, gym och motionsspår.
På plats finns dessutom ett eget Bageri & Chokladeri, där man bland annat tillverkar praliner, chokladbröd och fikabröd.
Mer information och vägbeskrivning på www.aronsborg.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 25-26 januari 2018 enligt valt alternativ.
Namn
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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
(Bokar du tidigt, innan den 2/12 får du 700 kr rabatt, gäller endast “Hela seminariet inkl helpension”, kan ej kombineras med andra rabatter!)

Hela seminariet inkl helpension (enkelrum)		

6 200 kr exkl moms

Hela seminariet exkl övernattning			

5 100 kr exkl moms

Dag 1

2 800 kr exkl moms

3 200 kr exkl moms

Dag 2

Önskas specialkost? Allergier?					

Önskas rum extranatt?

Datum

SÄND IN DIN ANMÄLAN SNARAST, SENAST 2017-12-20. ANTAL PLATSER ÄR BEGRÄNSADE.
Bergutbildarna AB			
Korta Gatan 7			
171 54 Solna			

Formulär www.bergutbildarna.se
Epost berg@bergutbildarna.se
Förfrågningar 08 540 600 60

ARONSBORGS KONFERENSHOTELL
Bergsprängardagarna 2017 kommer i år att hållas på Aronsborg i Bålsta strax utanför Stockholm. Hit är det lätt att ta sig och det
finns gott om parkeringsplatser för de som är bilburna. Här finns även relaxavdelning med pool och en nattklubb för de som känner
för en dans framåt kvällen. Mer information och vägbeskrivning finns på www.aronsborg.se

