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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Säkerhet 

• Vid arbete i fickan ska arbetsområdet låsas med stationär bom placerad på 
uppkörningsramp. Skylt som informerar om vem som har låst ska hängas upp på 
bommen. 

• Stensprut kan förekomma i fickan, därför får man inte vara innanför påkörningsrampen 
(i höjd med den stationära bommen). 

• Luftkanon kan låsas genom strömbrytare på höger sida av den stationära bommen. 

• Ska man rensa manuellt måste luftkanon låsas & gångramper läggas ut på gallret. 
Gångramper finns upphängda på den vänstra väggen i fickhuset. 

• Vid halt väglag ska vägar och lastzon sandas. 
 

Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Kontrollera & rengöra flaket på transportfordon innan lastning. 

• Kontrollera att transportfordonet inte överstiger det axeltryck som uppges på skylt före 
brygga till matarficka. 

• Kontrollera även att transportfordonet inte är bredare än att det klarar breddmåttet 
mellan väggarna till ficköppningen på 3,5 m. 

• Föraren ska kontrollera att stoppklack till fickan inte har fyllts igen så att man inte 
riskerar att backa över stoppklacken. 

 

Instruktion  

 
LTH har som uppgift att transportera tillsatsmedel från blandområdet till matarficka 
tillsatsmedelsinfrakt för att sedan tippa ner materialet i fickan. 
 
Transport & tippning i matarficka 
Vid transport av tillsatsmedel från blandområde till matarficka ska föraren försäkra sig om att 
materialet lastas från ”rätt blandhög”.  
Vid tippning av material i fickan ska man vara uppmärksam på nivåsignalerna på fickans vänstra 
sida. Tippning får ej ske då det lyser rött fast sken vilket betyder att fickan är full. Då det lyser 
grönt fast sken får tippning åter ske.  
 
Bryt & lås 
Vid arbeten i fickan ska arbetsområdet låsas med stationär bom placerad på uppkörningsramp. 
Skylt som informerar om vem som har låst ska hängas upp på bommen. 
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Stensprut 
Stensprut kan förekomma i samband med att man ”puffar” i fickan. Fickan är utrustad med 
luftkanoner som avfyras från driftcentralen. Innan avfyrning visas ett blixtljus. 
 
Rensning brygga, stoppklack & galler 
Rensning av brygga, stoppklack och galler ska utföras med lämplig skopa och maskinstorlek. 
Lastmaskin över 14 ton ska ej användas för rensning. Skopan ska ha rakt skopskär. 
Om man ska gå ut på gallret och rensa manuellt ska luftkanon låsas för avfyrning och 
gångramper läggas ut på gallret.  
 
Snöröjning av rampen & inlastningsfickan  
All snö från ramp och väg ska plogas ut mot malmvägen. Ingen snö får lastas över slänten. 
Anledningen till detta är att avfallsledningen går längs slänten mot rågodsfickan och 
matarledningen från ställverk till pellets- och anrikningsverk går längs slänten mot 
pelletsverket. De får ej övertäckas med snö. 
 
Det är förbjudet att trycka snö mot fickhus och ficköppning. Snön ska alltid rensas från fickan 
och utåt. Utfarten från tillsatsfickan till malmvägen ska hållas siktröjd.  
 
Sandning 
Vid halt väglag ska utfarten vara ordentligt sandad så att man inte riskerar att glida ut på 
malmvägen. Samma gäller rampområdet så att man inte riskerar att glida mot räckena och ned 
för slänt. 
 

 


