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PRAKTISKA
UPPLYSNINGAR
Kursanmälan

Besök vår hemsida

Kompetensbevis

På oricaminingservices.com/se/sv
hittar Du vårt kursprospekt,
nyheter, produktdatablad,
säkerhetsdatablad och mycket
annat.

Efter genomgången kurs,
erhåller deltagaren ett kursintyg.
I de fall som kursen avslutas med
ett skriftligt prov, krävs godkänt
resultat på detta för att erhålla
intyg.

SPRÄNGKURS

Du är välkommen med Din
kursanmälan via mail till
utbildning@orica.com, och vi är
tacksamma om Du anmäler Dig
så tidigt som möjligt, särskilt om
Du vill ha hjälp med bokning av
hotellrum. Vi skickar faktura,
bekräftelse och kallelse cirka två
veckor innan kursen startar.

Orica Sweden AB - så klart

Betalning

Orica Sweden AB började redan 1932 att ge kurser
för bergsprängare i syfte att öka kunskapen om
och förståelsen för bergsprängningens speciella
krav. Nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt
tillsammans med produktnyheter har under årens
lopp förmedlats till fler än 70 000 bergsprängare.
Vi är stolta över det stora förtroende bergsprängarna visar oss när det gäller sprängteknisk
utbildning, men förtroendet förpliktar också.
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Målsättningen med våra kurser är att sprängarna
ska se sprängmedlen som verktyg vilka måste
behandlas med den största respekt. Säkerheten
står högt i kurs. Men dessa verktyg ska också
användas på rätt sätt för att ge bästa möjliga
resultat ur såväl teknisk som ekonomisk synvinkel.
Detta är av ömsesidigt intresse.

Mot faktura, 10 dagar netto,
i samband med bekräftelse.

Hotell
Logi ingår inte i kursavgiften,
men i de flesta fall kan vi hjälpa
till med bokning av hotellrum.

Återbud/Ersättare

Joel Eriksson, Kurschef

Lämnar Du återbud till våra
kurser i Sverige senare än 2
veckor före kursstart debiterar vi
halva kursavgiften. Vid förhinder
för anmäld deltagare går det bra
att skicka ersättare. Meddela oss
bara vem som kommer i stället.
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Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ställa
in kurser, begränsa antalet
deltagare per kurs, ändra i kursprogram och justera kursavgifterna. Vi reserverar oss
också för eventuella tryckfel.

Observera
Extra sprängkurser och
konferenser kan komma att
inplaneras under året. För
fortlöpande information om
detta och mycket annat föreslår
vi att Du skaffar SprängNytt.

Praktiska övningar och
studiebesök

Företagsbeställda
kurser

Om det ingår praktiska övningar
eller studiebesök i kurserna ska
deltagare medta skyddsskor/
-stövlar och hjälm. För de som
inte åker bil finns ett begränsat
antal för utlåning.

Alla kurser som beskrivs i denna
broschyr kan företagsbeställas
för genomförande antingen i
Gyttorp eller på annan plats.
Orica kan också hålla specialkurser som anpassas till en viss
teknik eller arbetsplats.
Kontakta Joel Eriksson på
utbildning@orica.com för mera
information och kostnadsförslag.
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VÄRT ATT VETA
Giltighetstid sprängkort
Ett sprängkorts giltighetstid är 10
år. Därefter är det dags för “Kurs
för förnyelse av sprängkort”. Mer
information hittar du på sidan 10.
Observera att sprängkortets innehåll kan ändras under giltighetstiden. Om man skaffar erfarenhet
från tätort eller andra tillämpningar
så behöver man bara skicka in ett
kompletterande praktikintyg för att
få ett reviderat sprängkort.

Sprängarbetsledare
Sprängarbetsledarens och dennes
ersättares behörighet gäller i 10 år.
Därefter går man en “Repetitionskurs för sprängarbetsledare” om
man inte har gått en “Kurs för
förnyelse av sprängkort”.

NYHETER
Nya föreskrifter

Sprängarbetsledare

Ny handbok

Den 1 januari 2019 trädde nya
föreskrifter i kraft gällande
transport av farligt gods, MSBFS
2018:5. För er som kör värdeberäknad mängd är skillnaden att
totalvikten för det transporterade
godset, samt för varje transportslag ska anges på
godsdeklarationen.

Det har tidigare kommit ut en
remiss rörande sprängarbetsledare från Polismyndigheten.
Förslaget har varit av
kravställandet på behörigheten
kommer att tas bort, men inget
beslut är ännu taget även om
man tillämpar det i vissa distrikt
redan. Med anledning av
osäkerheten kring detta har vi
inga datum uppsatta för
ovanjord och sprängarbetsledarkursen.

Det har kommit ut en ny, mer
omfattande handbok kopplat till
MSBs förskrifter gällande
hantering av explosiv vara
(MSBFS 2019:1). Ni kan hitta
den i PDF-form på MSBs
hemsida under Publikationer >
Hantering av explosiva varor:
Handbok till MSB:s föreskrifter
MSBFS 2019:1. Som vanligt
rekommenderar vi er att hålla er
uppdaterade gällande samtliga
bestämmelser kopplade till den
verksamhet ni bedriver.

Det är även en ny föreskrift från
arbetsmiljöverket på gång som
ersätter AFS 2007:1 Sprängarbeten. Den nya föreskriften
Sprängarbeten AFS 2019:2 träder
i kraft 1 januari 2020. De
undantag som tidigare fanns för
så kallade ”krutdrivna verktyg
och gasgenererande
kompositioner” upphör då att
gälla.”
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Vid transport av sprängmedel i kolli
som “värdeberäknad mängd” –
normalt max 20 eller 50 kg netto
– krävs sedan 1 januari 2003 ett
enklare förarintyg dvs undantag från
utbildning för transport av värdeberäknad mängd finns ej längre.
Denna utbildning ingår numera i
våra Grundkurser, även i “Kurs för
förnyelse av sprängkort” och “Kurs
för föreståndare för sprängämnesförråd”. Ett särskilt intyg för detta
utfärdas. Notera att om syftet är
att man skall åka ut och utföra ett
sprängarbete så är man undantagen ADR och därmed utbildningskravet (värdeberäknad mängd).

Företagsintern kurs
Är Ni flera i företaget med samma
utbildningsbehov ordnar vi gärna
en företagsintern kurs. Den kan vi
genomföra när och där det passar Er.

SprängNytt
Du får “SPRÄNGNYTT” gratis. För
beställning, kontakta Orica Sweden
AB på telefon 0587 - 850 00 eller
utbildning@orica.com

Kontaktinformation
Sprängutbildning
Orica Sweden AB
Gyttorp
713 82 Nora
Telefon:
E-post: 		
Hemsida:
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Transport av
sprängmedel

0587 850 00
utbildning@orica.com
orica.com
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KURSPROGRAM

GRUNDKURS I
SPRÄNGTEKNIK
5 DAGAR
Kursinformation
Alla blivande sprängarbasar och sprängarbetsledare ska gå denna kurs. Även Du som i Din befattning intimt
samarbetar med sprängarna, såsom arbetsledare, konsulter, kvalitetsansvariga har nytta av kursen. Kursdeltagare
med minst ett års praktisk erfarenhet från sprängning får normalt sprängkort motsvarande praktiken efter
genomgången kurs med godkänt skriftligt prov.

KURSTILLFÄLLEN

KURSAVGIFT

Göteborg
8- 12 mars

14 900 SEK
exkl. moms

Nora
6-10 september

I priset ingår dokumentation,
luncher och kaffe.

Kursprogram
Dag 1
• Introduktion, Historik, Definitioner och
terminologi
• Sprängämne; uppbyggnad, egenskaper och
användningsområdern
• Föreskrifter om Förvaring av explosiva varor
Dag 2
• Föreskrifter om Transport av sprängmedel
• Tändmedel; genomgång av olika system
• Studiebesök vid vår tändmedelsfabrik
• Övningsuppgifter
Dag 3
• Föreskrifter om Sprängarbete m.m
• Pallsprängning
• Övningsuppgifter
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Dag 4
• Rörgravs- och plansprängning
• Speciella sprängningar
• Praktiska uteövningar; kopplingsövningar med
olika tändsystem m.m
Dag 5
• Sprängning i tätort; tillstånd och villkor,
markvibrationer, försiktig sprängning m.m
• Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion
och avslutning
Notera! Denna kurs omfattar minst 48 lektionstimmar, vilket innebär längre kursdagar än på
andra kurser.
När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer
kursprogrammet att modifieras något.
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KURSPROGRAM

KURS FÖR FÖRNYELSE
AV SPRÄNGKORT
KLASS A OCH B - 3 DAGAR
Kursinformation
OBS! Du måste gå denna kurs innan sprängkortet förfaller. Om Du går kursen inom 12 månader före Ditt
sprängkort går ut så kommer ditt nya sprängkort gälla 10 år från utgångsdatum på ditt gamla
sprängkort. Saknas giltigt sprängkort blir man inte godkänd av tillståndsmyndigheten som sprängarbas
och/eller föreståndare för sprängämnesförråd.
Efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov utfärdas ett nytt sprängkort utifrån den praktik Du har.
Ett intyg över sprängpraktik ska uppvisas. Minst ett års praktik de senaste tio åren krävs.
Kursen är öppen endast för de som innehar sprängkort. Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år. “Kurs för
förnyelse av sprängkort”, 3 dagar är öppen för alla med sprängkort. Denna kurs är dock anpassad till
vanliga bergsprängare (sprängkort, klass A) och innebär att man tar upp saker som kanske är intressanta
men inte nödvändiga för sprängarbasar som endast utför sprängning av mindre komplicerat slag.

KURSTILLFÄLLEN

KURSAVGIFT

Göteborg
6-8 april

10 900 SEK
exkl. moms

Nora
20-22 september

I priset ingår dokumentation,
luncher och kaffe.

Kursprogram
Dag 1
• Föreskrifter om Transport av sprängmedel
• Föreskrifter om Förvaring av sprängmedel
• Genomgång av övningsfrågor
Dag 2
• Föreskrifter om Användning av sprängmedel,
med fokus på AFS 2007:1 “Sprängarbete”
och
AFS 2010:1 “Berg och gruvarbete”
• Genomgång av övningsfrågor
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Dag 3
• Sprängämnen och Tändmedel; nyheter
• Akutellt inom Bergsprängning
• Sprängteknik
• Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion
och avslutning
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KURSPROGRAM

KURS

INFORMATION

Kurs i sprängteknik för
sprängarbetsledare

I denna kurs lär Du Dig det mesta om försiktig sprängning i tätort. Utöver sprängteknik
behandlas även normer, bestämmelser och ansvarsfrågor. För att få behörighet av polisen
som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått igenom denna kurs och kurserna “Grundkurs i sprängteknik” och “Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten”. Du som arbetar med
försiktig sprängning ovan eller under jord eller Du som vill veta mera om detta såsom
konsulter, sakkunniga, kontrollanter mm har nytta av kursen..

Repetitionskurs för
sprängarbetsledare

I polisens bestämmelser framhävs speciellt att sprängarbetsledaren, och dennes ersättare,
bör ha uppdaterat sina kunskaper om mer än 10 år gått efter genomgången
utbildning. Är du även sprängarbas ska du veta att polisen godtar “Kurs för förnyelse av
sprängkort” som uppdatering av sprängararbetsledarens och dennes ersättares
kompetens. Då behöver du inte gå denna kurs. Även för Dig som arbetar som konsult/
kontrollant för denna typ av byggnationer eller önskar en allmän kännedom inom detta
område passar denna kurs.

Dolkurs

Ett problem som har lyfts fram i Sprängarbete, AFS 2007:1 och Berg- och Gruvarbete,
AFS 2010:1, är odetonerat sprängmedel i den sprängda massan. Problemet har funnits
under många år men har synliggjorts under senare år pga att flera incidenter och olyckor
har inträffat samtidigt som rapporteringen har förbättrats. De som lastar, krossar, knackar
det sprängda berget och de som skrotar slänter och tak utsätts för risker om detonation
sker under dessa operationer. Detta gäller även andra som arbetar i anslutning till dessa
arbeten. Det är viktigt att de som arbetar under dessa villkor får information om risker,
hur man skyddar sig och hur man ska agera när man påträffar odetonerat sprängmedel.

Följande kurser ingår i vårt kursprogram och ges på förfrågan.
Kontakta oss för mer information.

KURS

INFORMATION

Grundkurs i sprängarbeten
för linjearbeten

Kurs för föreståndare för
sprängämnesförråd

Denna kurs är avsedd för blivande föreståndare och vikarierande föreståndare som inte
spränger självständigt som sprängarbasar. En föreståndare ska veta hur sprängmedel förvaras på ett korrekt sätt och ha en viss produktkunskap. Utöver detta så är det bra
om föreståndaren har viss kunskap om transport av farligt gods, såsom explosiva varor,
bl.a. eftersom föreståndaren ofta har avsändaransvaret. Efter genomgången kurs fås även
ett enklare förarintyg som innebär att man kan transportera ”värdeberäknad mängd” själv
eller åka med en fullvärdig ADR-transport som medhjälpare.

Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kompetens. Denna motsvarar de krav som
ställs av Arbetsmiljöverket på sprängarbasar som utför “sprängning av mindre komplicerat slag”. I denna kurs behandlas även SAFE-T-CUT-systemet och vi går dessutom igenom
metodiken för sprängning av linskarvar. Kursdeltagare med 2 års erfarenhet av linjearbete,
där sprängning förekommit, får sprängkort för dessa typer av arbeten efter godkända
skriftliga och praktiska prov.

Repetitionskurs i
sprängning med
sprängklämma och/eller
linskarv

Även för dessa produkter krävs att man uppdaterar sina kunskaper.

Kurser i sprängning med
sprängklämma, safe-t-cut

Kurs i sprängteknik för
ovanjordsarbeten

I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för “tyngre sprängning”
ovan jord. Du som sköter planering och eventuellt även det handgripliga i ett bergtag,
vägarbete, dagbrott eller liknande har nytta av den här kursen och även Du som jobbar
som kalkylerare i ett entreprenadföretag. Kursen är värdefull även för andra som är
inblandade i produktionssprängningar ovan jord såsom konsulter, sakkunniga,
kontrollanter, borr- och krossentreprenörer. Det finns inga krav på förkunskaper men
“Grundkurs i sprängteknik” och praktisk erfarenhet är bra att ha. För att få behörighet
som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått denna kurs.

Teoretiskt och praktiskt visas hur systemet fungerar så att man efter genomgången kurs
självständigt kan arbeta med denna produkt. Kursen riktar sig till linjearbetare m. fl. som
inte sysslar med bergsprängning. Man kan även inkludera Linskarvsprängning i denna
kurs.

Kurs i linskarvsprängning

Specialkurs för linjearbetare som inte ägnar sig åt bergsprängning eller SAFE-T-CUT utan
endast behöver kunna handskas med ovannämnda system. Förutom teoretisk genomgång
ingår praktiska övningar.

Transport av farligt gods

ADR kurs för transport av “Värdeberäknad mängd”. Denna utbildning krävs även för
medhjälpare vid fullvärdiga ADR transporter.

Kurs i sprängteknik för
underjordsarbeten
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I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för sprängning under
jord. Du arbetar som sprängarbas, arbetsledare, kalkylerare eller ansvarar för
underjordsprojekt och önskar mer teoretisk kunskap. Kursen är värdefull även för andra
som är inblandade i sprängning under jord såsom konsulter, kvalitetsansvariga,
sakkunniga, kontrollanter och borrentreprenörer. “Grundkurs i sprängteknik” kan
man med fördel ha genomgått men praktisk erfarenhet från underjordsarbete kan vara
tillräcklig.
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Sprängutbildning
Orica Sweden AB
Gyttorp 713 82 Nora

0587 850 00
utbildning@orica.com
orica.com
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