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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Instruktion  
 
Förmiddag 
- Tömma verket - Port 2, 3, 5, 7 vid behov, men minst 2 gånger/skift. 
- Stoftcontainer, tömma vid behov 08:00, blå container bortanför port 2 på utsidan. Töms i spillhögen. 
 
Eftermiddag 
- Lasta kol mellan 16.00-18.00. Före inlastning, kolla med kontrollrummet hur mycket kol det är i silon. 
Lasta så att totalen blir ca 110 ton. 
Efter inlastning; kontrollera ficka samt matarbord, spetta om det fastnat. Rensa gallret från eventuell 
klimp. 
- Tömma stoftcontainer. Varje EM skift - 20:00 vardagar, 08:00 helgen.  
- Tömma verket. Port 2, 3, 5, 7. 1-2 ggr/skift. 
 
Natt 
- Lasta kol kl.03.00-04:00. Före inlastning; kolla med kontrollrummet hur mycket kol det är i silon. Lasta 
så att totalen blir ca 110 ton.  
Efter inlastning; kontrollera ficka samt matarbord, spetta om det fastnat. Rensa gallret från eventuell 
klimp. 
- Tömma verket. Port 2, 3, 5, 7. 1-2 ggr/skift. 
- Tömma port 6. 1-2 ggr/nattvecka. 
- Stoft helgen 20:00. 
- Tanka maskinen eller vid behov. 
- Smörj knukkors + mellanaxel varannan natt (6 nipplar). 
 
Alla skift, vid tillfälle och behov 
- Snöröja och sanda runt kulis, anrikningen, mekverkstad, labbet, VF1, manskapshus, vakten, 
parkeringstälten, gångbanor, LKAB kontor. M.fl. (kolla priolistan). 
- Lossa samt lasta LKAB`s gods på lastbilar. VF1 ringer vid behov. 
- Tömma skräpcontainrar vid behov. Finns bl.a. i kulis port 1 samt 2, utanför kulis, mekverkstad och 
utanför LKAB´s kontor. 
- Lyfta av/på locket till ficka 5 när kulor ska/har lastats in. 
- Ibland lastar vi tillsatsmedel och vid behov rensar vi gallret i tillsatsmedelsfickan. (Rensning av gallret 
sker oftast tidig FM eller sen EM). 
- Tömma stoftcontainrar vid port 7, 1 gång/nattvecka (lör/sön) eller vid behov. 
- Kontrollrummet ringer när traktorn behövs till olika jobb, så telefonen måste alltid vara nära till hands. 
- Tömma kalk port 12 när kulis ringer, töms i container utanför port 12 eller vid skrotgården. 
- Maskinvård vid behov och tid. 
- Spola maskinen vid tid och behov när väder tillåter 1 gång per dygn (ex nattskiftbytet). 
- Spillkol nedanför kolfickan vägs tillbaka in i koltältet. 
- Skrapa lossningsplatta vid behov. 

 


