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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker • Bildning av häng som kan orsaka ras i upplagen. 

• Kollision mellan olika fordon som befinner sig på upplaget. 
 

Säkerhet • Kontinuerlig kontakt mellan de maskiner som lastar in och lastar ut 
ska finnas för att kunna kontrollera status på tipp och upplag, vid 
häng meddelas det omedelbart till andra maskiner på området. 

• God radiokommunikation mellan alla fordon som arbetar på och runt 
upplaget för att undvika kollisioner.  

 

Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Föraren försäkrar sig om efter vilket recept som blandningen ska göras. 

• Föraren rengör skopan ordentligt innan hantering av material. 
 

Instruktion  

 
Försäkra dig om efter vilket recept som blandningen ska göras. Aktuellt blandningsförhållande 
finns uppsatt på anslagstavlan i hallen på LTH’s etablering.  
 
Vid utlastning från upplag ska den lastmaskinsförare som lastar ut spärra uppfarten till 
upplaget. 
 
Att arbeta på blandupplag innebär risk för att häng bildas då det oftast pågår inlastning från 
samma upplag. Arbeta aldrig närmare kanten än att en naturlig rasvinkel kan bildas. 
Kontrollera hur inlastningsfronten ser ut innan arbetet påbörjas och ha kommunikation med 
inlastningsmaskinen under arbetets gång. 
 
Att arbeta på blandupplag innebär risk för kollision eftersom att flera aktörer vistas på samma 
område. Upprätta radiokommunikation med övriga som arbetar på området. För de som 
temporärt måste in på området gäller att arbetsområdet är avlyst och skyltning hänvisar till 
kontaktperson vid beträdande av område.  
 
Upplagen ska vara märkta med skyltar för att enkelt se vart varje material ligger. 
 
Blandning 
Blandmaskinen lägger upp en hög med X ton av ett material som vägs in. Maskinen hämtar 
sedan X ton av övrigt material så att blandningen blir enligt angivet blandningsförhållande 
(lathundar finns att få från kontoret). 
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Den som arbetar på bland området måste ha full koll på de materialhögar som hanteras. 
 
Eftersom att rågods från Kiruna, Gruvberget, Leveäniemi, Mertainen och deponi skiljer sig i 
kemiska bindningar med andra ämnen är det av största vikt att blandningen blir enligt angivna 
förhållande. I annat fall riskeras kvalitén och i ett värsta scenario blir produkten klassad som 
sekunda. Det är alltså jätteviktigt att följa blandreceptet noga! 
 
Det är viktigt att upplagsområdet hålls plant. Förare på plats måste vara noga med att inte 
skära för djupt i marken med skopan eftersom att annat material då riskerar att komma med i 
blandningen. 
 

 


