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Ansvar Arbetsledare och förare 

Arbetsmiljö Fordonsförare skall ha erforderlig skyddsutrustning d.v.s. varselkläder, hjälm med 

hakrem, pannlampa, skyddskor, hörselskydd. Vid behov skyddsglasögon och 

andningsskydd. Fordonsförare skall ha erforderlig utbildning. 

Riskvärdering • Risk för brand pga ej tvättade fordon. 

• Risk för fordonshaveri om rutin enligt daglig tillsyn inte följs.  

• Risk för växellådshaveri om olja inte fylls på enligt denna instruktion. 

• Risk för ej utförda rep pga skriftlig felanmälan saknas. 

• Risk att mata in föremål i sopvalsen, tex gul skjutråd. 

• Risk för stopp i spolmunstycken pga smutsigt vatten. 

• Risk att slamtank töms vid överfyllning och vid körning i brant uppförsbacke. 

• Risk att trampa ned fötterna i diket och bli blöt och lerig vid dikes-

/rörspolning. 

• Risk för mycket damm vid sopning av väg. 

• Risk för mycket hög ljudnivå vid rörspolning. 

Säkerhet • Förare ska genomgå instruktion innan arbete påbörjas. 

• Förare ansvarar för att handha företagets egendom med omsorg och 

aktsamhet. 

• Trafikregler ska följas. 

• Arbetsledare följer upp att arbete utförs enligt denna rutin. 

• Förare kontrollerar dagligen att fordon är brandbesiktad och avgastestad. 

• Trepunktsgrepp vid in och urstigning i maskin. 

Instruktion 

• Arbetsledning delar ut arbetsuppgift. 

• Vid arbete inom LKAB´s produktionsområde se ”Arbetsinstruktion in-/utpassering 

produktionsområde” 

• Daglig tillsyn av tilldelat fordon, se rutin i maskinrapport. 

• Tillsyn av fordon efter körning. Vid haveri, åtgärda det du hinner innan hemgång. 

Upplys arbetsledning om haveri via maskinrapporten.  

• Vid haveri av fordon under skiftet, meddela arbetsledning och skriv felanmälan som 

lämnas till arbetsledaren. 

• Tvätt av fordon sker minst en gång per vecka, samtidigt kontrolleras nivå på 

växellådsolja i fordonet. Fyll på vid låg nivå. Var även observant på andra brister. Brister 

meddelas till arbetsledning omgående via felanmälan. 

 


