
 
 
Arbetsinstruktion för: 

Väghyvel 
Utgåva 

2 
Sida 

1 (1) 
Upprättad av: 

Marcus Furtenback 
Datum 

2017-12-05 
Godkänd av 

Simon Raattamaa 
 Gäller från datum 

2017-12-05, 2018-05-31 

 

Ansvar Arbetsledare och förare 

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

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

Maskinförare skall ha erforderlig utbildning. 

Riskvärdering • Risk för brand pga ej tvättade fordon. 

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

• Risk för ej utförda rep pga skriftlig felanmälan saknas. 

• Risk för punktering pga spillsten på kör yta. 

• Risk för att köra ned avspärrning, dvs flagglina. Avspärrning återställs 

omgående. 

• Risk för påkörning pga trafikerat arbetsområde. 

• Risk för skador på maskin pga trånga utrymmen. 

• Risk för skada på maskin pga icke synliga föremål. 

Säkerhet • Förare ska genomgå instruktion innan arbete påbörjas. 

• Trafikregler ska följas. 

• Förare ansvarar för att handha företagets egendom med omsorg och 

aktsamhet. 

• Arbetsledare följer upp att arbete utförs enligt denna rutin. 

• Förare kontrollerar dagligen att fordon är brandbesiktad och avgastestad. 

• Förare kontrollerar dagligen status på skopor, infästning och grävaggregat.  

• Trepunktsgrepp vid in och urstigning i maskin. 

• Förare ska göra något av följande tre alternativ då annan person 

närmar sig maskinen för att ta kontakt med föraren och därmed 

riskerar personskada: säkerställa att hydraulik är frånkopplad, stänga 

av maskin eller gå ut ur 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. 

• God kommunikation med arbetslaget och övriga trafikanter. 

• Arbetsyta hålls fri från spill sten. 

• Var uppmärksam så sten inte rasar på maskin.  

• 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 en gång per vecka om produktion tillåter. Var observant på brister. 

Brister meddelas till arbetsledning omgående via felanmälan.  

 

 


