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VÄLKOMMEN PÅ KURS FÖR ANSVARIG SPRÄNGARBETSLEDARE 25.-26.10.2019 I VASA !
Kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare kommer i fortsättningen att krävas av personer, som fungerar som
sprängbas på bebott område.
Kursen är riktad till personer med kompetensbrev som överladdare som ämnar ansöka om kompetensbrev för ansvarig
sprängarbetsledare före utgången av 2019. Ansökan kan göras i samband med förnyande av kompetensbrevet för
överladdare efter godkänd repetitionskurs.
Kursen innehåller repetition av de centrala lag- och förordningsärenden vid spräng- och bergsbrytningsarbeten samt specifik
utbildning för arbeten som sprängarbetsledare via skyldighets och ansvarsärenden. Kurssens målsättning är att ge relevant
information för arbetet samt förbereda deltagarna inför provet för ansvarig sprängarbetsledare. Kursen fungerar även som
repetitionsprov för laddare. Myndigheterna kräver förnyelse av laddarbrevet före godkännandet av kompetensbrev för
ansvarig sprängarbetsledare.
Mera lag- och förordningsgrunder är skrivet på sidan 2.
Plats:

25.-26.10.2019 Vasa. Kursplatsen meddelas senare.

Kurspris och
anmälningar:

490 € (moms 0 %), innehåller studiematerialet samt i programmet nämnda serveringar. I
Innehåller ej provavgift (70€). Vid anmälning efter 25.9.2019, är priset 540 € (moms 0%).
Inhiberingar efter 18.10.2019 är 100 €. Anmälningarna önskas före den 16.9.2019 via
www-adressen: www.finnrock.fi eller till Minna Kuisma, E-mail: minna.kuisma@finnrock.fi,
telefon: 010 832 1301. Kursen ordnas om minst 5 deltagare anmälts.

Kurschef:
Kurslärare:

DI Jari Honkanen, överladdare, ansvarig sprängarbetsledare, Oy Finnrock Ab
yrkeslärare Thomas Valtonen, överladdare, Oy Finnrock Ab

Dag 1
08:00
08:15
10:30
11:00
11:30

14:30

15:30 – 17:00
Dag 2
08:00

10:15
11:30
12:30 – 16:30

Inledning, presentationer, kursens innehåll och målsättning
Lagstiftning om laddar- och sprängarbeten samt arbetssäkerhet
Statsrådets förordning om spräng- och brytningsarbetens säkerhet + anpassningsråd
- Direktiv för specialobjekt (RHK, Gasum, Finavia, Fingrid)
Lunch
Planering av brytningsarbeten
- Generalplan, arbetsplatsteckning, säkerhetsplan
- Tidsplanering, kostnadsräkning
Beaktande av omgivning
- Hindrande av stenskott
- Bestämmande av faro-område och dess iakttagande
- Täckning av sprängfält
- Hantering av skakningar
Övningsuppgifter, teorifrågor

Organisering och ledning av sprängarbeten
- Sprängarbasens uppgifter
- Granskning av sprängplanerna
- Informationsflöde, kommunikation och tillsyn
Övningsuppgifter
- Brytnings- och sprängplaner
Lunch
Kompetensförhör
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Lagar och förodningar gällande sprängnings- och brytningsarbeten kan ses i sin helhet på internetadressen www.finlex.fi
utdrag gällande sakenlig kurs:

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM SÄKERHETEN VID SPRÄNGNINGS- OCH BRYTNINGSARBETEN 644/2011
8 § Sprängarbas
Sprängningsarbetet leds och övervakas på arbetsplatsen av sprängarbasen. Sprängningsarbete får inte påbörjas förrän en
sprängarbas har utsetts. Sprängarbasens namn ska tillkännages för arbetarna och finnas angivet på en synlig plats på
arbetsplatsen.
Sprängarbasen godkänner sprängningsplanen och ändringar i den samt ser till att planen genomförs.
En sprängarbas som är verksam på bebott område annanstans än i en gruva ska ha kompetensbrev för överladdare och minst
två års erfarenhet som överladdare eller laddare på bebott område. I annat sprängningsarbete ska sprängarbasen ha
kompetensbrev för laddare.

LAG OM LADDARE 423/2016 (i kraft 1.9.2016)
9 § Arbetserfarenhet som krävs av laddare, 5.mom
Kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare kan beviljas en innehavare av kompetensbrev för överladdare. För
kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare krävs minst 24 månaders erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete
som förutsätter överladdares kompetens inom ett bebott område. Minst tre månader av arbetserfarenheten ska innefatta
sprängnings- och brytningsarbete ovan jord.
anpassningsdirektiv för tiden 1.9.2016-31.12.2019
Personer som när denna förordning träder i kraft är innehavare av kompetensbrev för överladdare och har sådan
arbetserfarenhet som avses i 9 § 5 mom. i lagen om laddare får kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare efter att
senast den 31 december 2019 ha genomgått det förhör som krävs för kompetensbrevet i fråga.
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