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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 

• I verket finns oskyddade gående som förare måste vara uppmärksam på för att minska 
risken för påkörning. 
 

Säkerhet 

• Lastmaskinförare ska vara extra uppmärksam & kolla sig för ordentligt vid körning inuti 
verket, varningslampor på maskinen ska vara påslagna för att varna gående. 
 

Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Vid vikarie eller ovan personal ska lots begäras för att lastmaskin ska få köra inne i 
verket. Fråga efter trafiklots från LKAB via radiokommunikation. 

 

Instruktion  

 
Uppgifter 
Skrotlådor stångspill pumpplan          mån - fre 
Spillådor sligspill pumpplan          mån - fre 
Spillrensning kvarninmatning          dagligen 
Spillrensning pumpplan           dagligen 
Tömning spillfettbehållare kvarnar                                          1 – 2 ggr i veckan 
Bortforsling spillolja/spillfett                                 2 ggr i veckan 
Spillfetthantering           1 ggr i veckan 
Ta in malstänger           2 – 3 ggr i veckan 
Ta in malkulor           2 – 3 ggr i veckan 
Tömning containrar anriktning/flotation          mån - fre 
Lastning/lossning godsbil           mån - fre 
Dela ut gods            mån - fre 
Hålla ordning runt verk och upplagsplatser         mån - fre 
Snöröjning runt anläggning          vid behov 
Sandning framför portar o dörrar          vid behov 
Hålla ordning i varmförråd           dagligen 
Hålla ordning i kallförråd           dagligen 
 
Spillolja, spillfett, skrot och skräphantering; se rutin för källsortering. 

 
Kör sakta i verket för att undvika påkörning och var uppmärksam vid gångvägar, nödutgångar 
och dörrar. Maskinen skall även ha påslagna varningsljus för att varna gående.   
Gafflar körs i låg höjd över marken för att undvika materialskador på utrustning inne i verket  
samt personskador.  
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Under semesterperioden då både maskinförare och personal i verket kan vara vikarier och 
ovana med arbetet ska lots från LKAB användas vid körning inne i verket. Maskinförare begär 
lots via radiokommunikation med LKAB’s personal i verket innan man kör in. 
 
Behöver man använda vagn så backar man vagnen för hand, den får inte backas med 
maskinen. 
 

 


