
 
 

 
Branschdagar i Jönköping och Umeå 2016 
Välkomna till Branschdag i SF-bion, Västra Storgatan 17 i Jönköping, den 6/10, och  
i SF-bion, Östra Rådhusgatan 20 i Umeå, den 20/10. Branschdagen pågår 09.50–17.00. 

Vi planerar ett innehåll som täcker många men inte alla av nedanstående ämnen.   

Miljörätt – villkor – taxor 
• Kommer biologisk mångfald under drift att ge indragna tillstånd? 

• Varför kan buller från transporter på allmän väg stoppa täkter? 

• Vibrationer – ny sprängstandard kan ge täkter rimligare villkor 

• SBMI och Skogsindustrin i samverkan för kortare handläggningstider för täktansökningar 

• Tillsynstaxor – kan en ny modell för taxan ge rimligare avgifter?   

• Intag av schaktmassor i täkt – ny vägledning  

Materialkrav och återvinning 

• Återvunnet material – vad duger till vägbyggnad? 

• Nya krav på strålning från betong: vilken ballast duger till bostäder?  

• Boverket förtydligar krav på prestandadeklarerat material  

• Juste konkurrens och tydliga avtal – hur kan vi motverka ojuste konkurrens?  

Täkter - arbetsmiljö 

• Hur kan vi hitta och utveckla framtidens platschef?  

• Fler kvinnor i täkterna - hur kan man skapa en inkluderande miljö?  

• Elsäkerhetsverkets tillsyn i täkter och Arbetsmiljöverkets tillsyn 2015-16 
Vad fann man? Vad kan vi lära av tillbud och olyckor på senare år? 

• När en allvarlig olycka inträffar – hur förbereder man sig för det värsta? 

• Marknadsöversikt för backvarnare i lastfordon – ny teknik kommer 

• Leverantörernas kvart – teknik för att förhindra backningsolyckor 

• SBMI-enkäten – 60 år med blicken framåt 

Boka dagen i din almanacka och anmäl dig redan nu! (klicka här) 

Trevlig sommar och hjärtligt välkomna!   

 

Björn Strokirk    Joakim Heise 

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI 
Tel 08-762 62 28 • kansliet@sbmi.se • www.sbmi.se 

Box 55684, SE-102 15 Stockholm  
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