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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 

• Häng i upplaget. 

• Fallande gods från utläggaren. 
 

Säkerhet 

• Kontrollera så att det inte finns häng i upplaget som kan leda till ras. 

• Håll uppsikt över varningssystem som varnar vid risk för fallande gods från utläggare. 
 

Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Kontrollera & rengör skopor och flak innan lastning av material. 

• Innan inlastning från rågodsupplag sker ska upplaget spärras av. 
 

Instruktion  

 
MTC meddelar LTH och MTAB lossningspersonal i vilket tågläge rågods är planerat att köras 
och om rågodset kräver separering pga brister i kvalité. Vid förseningar skall MTC meddela 
berörda i så god tid som möjligt. Detta är viktigt för att LTH och MTAB skall kunna planera och 
samordna lossning och transport av rågods från lossningsstation till alternativt upplag. 
 
Lossning 
För att undvika blandning av olika material ska det vara tomt under banden vid lossningens 
början, vid de tillfällen då annat material än rågods lossats från föregående tåg. LTH meddelar 
lossningspersonalen när det är klart att påbörja lossningen i de fall ett annat material lossats i 
föregående tåg.  
 
Lastning 
Materialet skall vägas. Finns annat material än rågods på upplag får detta ej blandas med 
rågods. Spillmaterial vid kvalitetsbyte lastas separat på transportfordon. 
 
Transport 
Kontrollera att flaken är rena före transport. Rengör vid behov. Rågods transporteras till 
anrikningsverkets mottagningsficka eller upplag märkt AMD. Spillmaterial från lossningen vid 
byte av produkt transporteras till aktiv gråbergstipp för övertäckning. 
 
Upplag 
LTH ansvarar för mottagning av rågods vid upplagskörning. Skyddsvall skall finnas vid tippning 
över tippkant. Skyddsvallens höjd skall vara minst fordonets axelhöjd. Innan upplagskörning 
påbörjas skall rasvinklar, eventuella häng samt skyddsvall kontrolleras. 
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Inlastning rågods 
Inlastning skall ske från upplag märkt rågods. Anrikningens kontrollrum tar kontakt med LTH, 
när inlastning är nödvändig. Kontrollrummet bör ta denna kontakt i så god tid som möjligt för 
att säkerställa att lastmaskin finns tillgänglig samt för att underlätta LTH’s planering av arbetets 
utförande. I de fall annat material än rågods lossas från tåg kontaktar LTH anrikningens 
kontrollrum för att informera att inkörning av rågods upphör under tiden det andra materialet 
körs till upplag. Innan inlastning från rågodsupplag sker skall upplaget spärras av. Om häng 
riskerar att rasa mot inlastningsmaskin avbryts inlastning och föraren kontaktar LTH’s 
arbetsledning.  
  
Varningssystem varnar vid risk för fallande gods från utläggare.  
Röd ljussignal - Maskinen får inte åka in på området.  
Grön ljussignal - Maskinen kan åka in på området.  
 

 

 


