26-27 JANUARI

ARONSBORG

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

BERGSMÄN!

Bergsprängardagarna som nu arrangeras för 20: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 27 JANUARI

Bergsprängardagarnas målsättning är att belysa och diskutera bergsprängarens praktiska vardag vad gäller
såväl säkerhet som arbetsmiljö, nya bestämmelser, teknik, ekonomi och juridik. Bergsprängardagarna 2017
kommer att, liksom tidigare, behandla erfarenheter utifrån berget. Ett flertal entreprenörer kommer att
beskriva sin vardag i stort och smått och vi får rapporter från aktuella projekt.

09.00

Bilder och filmer från berget
Demoleringssprängningar, appar och annat
Veor Åhlander, Demolering och Riventreprenad

Bergsprängardagarna 2017 kommer i år att arrangeras på Aronsborg i Bålsta som ligger avskilt och
naturskönt, men ändå lättåtkomligt i Stockholms nordvästra utkant.

Demoleringssprängningar från Finland
Martin Pihlflykt, Ykkösräjäytys OY

VÄLKOMNA TILL BERGSPRÄNGARDAGARNA 2017!

Stora salvor i Norviks hamnområde
Fredrik Eklind, NCC Construction

Sjoerd Spijkerman
BergUtbildarna AB				

När vibrationsrestriktioner sätter stopp för jobbet
Ann-Sofie Wessberg, Metron / Martin Andersson, Ducimus

FREDRIK STRÄNG - BERGSKLÄTTRARE/ÄVENTYRARE

PROGRAM | TORSDAGEN DEN 26 JANUARI
09.30-10.00 Ankomst och registrering
10.00

Inledning

10.10

Beslutsfattande i extrem bergsmiljö | Fredrik Sträng
Utbildning, Yrkeshögskola och säkerhet | Martin Parvisto, Bergutbildarna
Marknad och prognoser | Anders Arvidsson, Bergutbildarna

RAPPORTER FRÅN VERKLIGHETEN UTE PÅ BERGET (kaffe ca 10.30-10.50)

Varför är vi generellt sätt dåliga på att träna att hantera
krissituationer? För när något går åt pipan, hur säker
känner du dig då på jobbet?
Fredrik måste vara säker på det han gör eftersom
expeditioner till de högsta bergen på planeten kan få
ödesdigra konsekvenser. I ” ödezonen” på 8000 m
så styr Fredrik med begreppet ”ledarskap på liv och
död”. Det finns nämligen inte utrymme för att uppfinna
metoder på plats. De ska vara inövade för att kunna
hantera en kris på ett funktionellt och systematiskt sätt,
annars dör du.

Vad händer med den nya sprängstandarden?
Alf Ekblad, Trafikverket
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Sprängar-Helge blickar tillbaka och framåt
Helge Jacobsson, Spräng och Svetsmek
Produkt- och företagsnyheter
Representanter från borrutrustnings- och sprängämnesleverantörer.
Hargs hamn, Solsidan och lite sprängarjuridik
Sjoerd Spijkerman, Bergutbildarna

Nyheter från BEF | Roland Netterlind, BergsprängningsEntreprenörernas Förening
Nyheter från Bergsprängningskommittén | Robert Sturk, Bergsprängningskommittén
12.00

Lunch

13.00

Aktuellt om bestämmelser
Tillståndsfrågor | Patrik Jansson, Polismyndigheten
Nyheter från Arbetsmiljöverket | Magnus Isberg, Arbetsmiljöverket
AMA2017 | Elistabeth Olsson, Ramböll
Nyheter från MSB | Lorens van Dam / Shulin Nie, MSB
Aktuellt om SVEVESO III direktiv | Björn Strokirk, SBMI

14.30

Kaffe

15.00

REFLEKTIONER FRÅN AKTUELLA PROJEKT
Ny forskning om tätsömmar och skadezoner | Henrik Ittner, Svensk Kärnbränsle Hantering /
				
Mats Olsson, EDZ-Consultning
Svåra grundläggningar och riskanalyser | Fanny Hartwig / Mikael Söderstedt, Bjerking
Bergarbeten på Förbifart Stockholm | Ulrika Hamberg, Trafikverket
Bergarbeten i Akalla och Kista | Aliaa Heddnan Hussein / Aron Bodén, Veidekke
Bergmekanik av bergslänter, exempel Kungens Kurva | Fredrik Andersson, Geosigma
Bergsågningar i Kungens Kurva och Klippan | Ulf Gunnarsson, Hallands Bergtjänst

17.00

Relax / Umgänge

20.00

Middag och festligheter

KORTA FAKTA OM FREDRIK STRÄNG
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Klättrat 8 av världens högsta berg inkl. Mount
Everest, 7 Summits (högsta berget på varje kontinent) på Guinness världsrekordtid & förste svensk.
3 dokumentärfilmer för bl.a. TV4 och SVT, NG
och Discovery
Böckerna ”7 berg 7 kontinenter 7 månader”
samt ”K2 På liv och död”
Auktoriserad ACMC Meta-Coach samt ICF idrotts
Coach
Grundare och projektledare för Everest Challenge
VD/grundare för Solair Quest
Forskarassistent för projektet http://tripleed.com

12.45

Summering Bergsprängardagarna 2017

13.00

Avslutningslunch

NYTT FÖR I ÅR - VI KOMMER ATT VARA PÅ 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 26-27 januari 2017 enligt valt alternativ.
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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 2016-12-20. ANTAL PLATSER ÄR BEGRÄNSADE.
Bergutbildarna AB			
Formulär www.bergutbildarna.se
Box 31				Epost berg@bergutbildarna.se Fax 08 540 600 84
185 21 Vaxholm			
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

