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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 

• Otillräckliga tippkanter (att det backas upp ovanpå eller över tippkanterna). 

• Häng som kan orsaka ras i upplaget. 
 

Säkerhet 

• Ordentliga tippkanter som kontrolleras regelbundet. 
 

Instruktion  

 
Materialupplag 
- Upplag ska alltid byggas så att det finns en farbar väg runt upplaget. 
- Upplagen ska vara skyltade så att man lätt ser vilket material det är. Det är viktigt att de som 
kör till upplagen har uppsikt på skyltarna och att de flyttas allt eftersom upplagen växer eller 
minskar. 
- Vid sandning ska upplagen sandas med det material som de består av för att undvika 
kontaminering av upplaget.  
 
Säkerhet 
Vid utlastning från upplag ska den föraren som lastar ut spärra uppfarten till upplaget. 
För att kunna köra till ett upplag där utlastning sker samtidigt måste en mottagningsmaskin 
finnas på upplaget. Avspärrningen sätts åt det håll som man lastar ut ifrån. 
Kommunikation måste finnas mellan utlastningsmaskin och mottagningsmaskin. 
 
Innan man kör till ett upplag ska man försäkra sig om att upplaget är säkert. 
Det sker antingen med att arbetsledning ger klartecken eller att första transportfordonet kör 
runt upplaget och besiktar så att det är en naturlig rasvinkel och att inget häng har uppstått 
vid utlastning. Naturlig rasvinkel är beroende av vilket material som upplaget består av. 
På upplaget är det viktigt att vara uppmärksam på sprickbildning som kan leda till ras. 
Uppe på upplaget ska det vara ordentliga tippkanter. Höjden på tippkanten ska vara halva 
däckdiametern på transportfordonet.  
  
Deponiupplag 
Höjden på tippkanten ska vara halva hjuldiametern på de transportfordon som tippar material 
(är det flera olika fordon är det den största man utgår ifrån).  
Tippkanten ska vara så pass bred att materialet stoppar ett fordon som rullar emot vallen. 
Vallens bredd är beroende av vilket material den byggs av. Är det blöt morän så blir den 
bredare än om det är av gråberg.  
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Det får inte förekomma att man backar upp på tippkanten, fordonet ska backas emot 
tippkanten och tippa av lasset där. Material kommer att ansamlas ovanpå kanten. 
 
Mottagningsmaskin bör finnas på upplag/deponier för att minimera risken för att maskin 
backar över kant. Vid minsta osäkerhet om upplagets/deponin är säker ska materialet tippas 
på upplaget/deponin för att med lastmaskin lyftas över kant. Det säkra före det osäkra. 
 

 


