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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 

• Material ramlar ned på det område krosspersonal befinner sig. 

• Maskinförare missar att annan personal eller andra fordon kommer in på området. 
 

Säkerhet 

• Förare måste säkerhetsställa att material inte ramlar ner bredvid krossen på det 
område där krosspersonal kan befinna sig. 

• Viktigt att följa instruktioner för avlösning och övrig trafik, maskinförare måste vara 
uppmärksam på att andra fordon kan köra in på området. 

• Notera om krossen står under ”Bryt & lås” då personal kan befinna sig i närheten av 
eller inuti krossen. 
 

Instruktion  

 
Material kommer med truck från Gruvberget och tippas på upplag. Med lastmaskin lastas 
sedan materialet från upplaget till krossen.  
 
Det är viktigt att inte lasta så att material kommer ner från upplaget och rullar in på det 
område där krosspersonal befinner sig, (markerat som rött kryss i bild).  
För att säkerställa att sten inte ramlar ner mot krossen ska material lämnas kvar. 
Lämna en skyddsvall på ca 5 meter på höger sida om kross mot Berg & Betongs område. 
Orangefärgade rör markerar skyddsvallen. 
OBS! Lasta inte in mer material i fickan än att kättingarna syns. 

 

 
 

Bilden visar lastplats, kross samt skyddsvall som streckad rektangel i bild. Rött kryss visar på var material inte får 
ramla ner. 
 
 
 



 
 
Rutin för: 

Inlastning kross 
Utgåva 

1 
Sida 

2 (2) 
Upprättad av: 

Matilda Häggroth 
Datum 

2017-11-17 
Godkänd av 

Mikael Ingman 
 Gäller från datum 

2018-01-01 

 
 

Då skut lastas i kross se instruktion skuthantering SVG krossen. 
 
Bryt & lås 
När det lyser rött, kätting upphängd framför ficka och bock placerad framför ficka så betyder 
det att fickan är avstängd för arbeten i fickan. 
 
OBS! VIKTIGT! 
Instruktioner vid avlösning (personbil) 

• Stanna bilen. 

• Kontakta inlastningstraktorn via radio 

• Invänta klartecken, via radion, från föraren innan du kör fram. 

• Parkera på anvisad plats. 
 
Instruktioner övrig trafik 

• Stanna bilen/maskinen. 

• Kontakta inlastningstraktorn via radio 

• Invänta klartecken, via radion, från föraren innan du kör fram. 
 

 


