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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Instruktion  
 
Förmiddag 
- Köra prover. Först hämtas proverna 07.30 från kulisholken (mitt emot slasen). Körs till holken på 
utsidan av vakten. Bussen går 07.45. Sedan hämtas proverna från labbet 07.45 och körs till holken på 
utsidan av vakten, bussen går 08.00. Kolla med labbet så att alla prover är klara. 
- Tömma verket - Port 2, 3, 5, 7 vid behov, men oftast före skiftskarv. 
 
Eftermiddag 
- Köra prover kl.15.00 från både kulisholken och labbet holken. Kolla med labbet så att alla prover är 
klara. 
- Lasta kol mellan 16.00-18.00.  
Före inlastning, kolla med kontrollrummet hur mycket kol det är i silon. Lasta så att totalen blir ca 110 
ton. 
Efter inlastning; kontrollera ficka samt matarbord, spetta om det fastnat. Rensa gallret från eventuell 
klimp. 
- Tömma stoftcontainer, en blå container bortanför port 2 på utsidan. Varje EM skift. Töms i spillhögen. 
- Tömma verket. Port 2, 3, 5, 7. 
 
Natt 
- Lasta kol kl.04.00.  
Före inlastning; kolla med kontrollrummet hur mycket kol det är i silon. Lasta så att totalen blir ca 110 
ton.  
Efter inlastning; kontrollera ficka samt matarbord, spetta om det fastnat. Rensa gallret från eventuell 
klimp. 
- Tömma verket. Port 2, 3, 5, 7. 
 
Alla skift, vid tillfälle och behov 
- Snöröja och sanda runt kulis, anrikningen, mekverkstad, labbet, VF1, manskapshus, vakten, 
parkeringstälten, gångbanor, LKAB kontor. M.fl. 
- Lossa samt lasta LKAB`s gods på lastbilar. VF1 ringer vid behov. 
- Tömma skräpcontainrar vid behov. Finns bl.a. i kulis port 1 samt 2, utanför kulis, mekverkstad och 
utanför LKAB´s kontor. 
- Lyfta av/på locket till ficka 5 när kulor ska/har lastats in. 
- Ibland lastar vi tillsatsmedel och vid behov rensar vi gallret i tillsatsmedelsfickan. (Rensning av gallret 
sker oftast tidig FM eller sen EM). 
- Tanka katastrofpumpen port 2 vid behov. Kontrollrummet ringer. 
- Tömma stoftcontainrar vid port 7 vid behov. 
- Tömma port 6 vid behov. 
- Kontrollrummet ringer när traktorn behövs till olika jobb, så telefonen måste alltid vara nära till hands. 
 

 


