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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 

• Pellets som hanteras är glödheta och förare får inte närma sig dessa utanför maskinen. 

• Risk för brinnande pelletskulor, vattenånga och glödhett damm vid utlastning. 

• Brandrisk för maskin. Förare får inte stå med däck på heta kulor så att det finns risk att 
däcken tar eld.  

 

Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Rengör skopa ordentligt innan hantering av material. 

• Rengör flak på transportfordon innan lastning. 
 

Instruktion 

 
Det är av största vikt att hålla isär olika kvalitéer, eftersom att en ihopblandning kan få stora 
konsekvenser för beställaren. För att säkerställa att detta sköts måste information mellan LKAB 
och LTH fungera, samt att maskinföraren som hanterar pellets kan rutinen ordentligt. 
 
Utlastning  
Stor försiktighet vidtas vid utlastning då det finns risker med att arbeta med glödheta 
pelletskulor, mer utförlig information finns i Riskbedömning Svappavaara. 
Före utlastning rengörs skopan ordentligt. All pelletshantering vägs. Pelletsverkets kontrollrum 
meddelar LTH när utkörning sker och vilken kvalité som körs ut samt orsak till utkörning. Slasen 
i pelletsverket rymmer ca 230 ton. När slasen är full riskerar kylaren att köra fast. Vid full 
produktion ca 500 ton per timme innebär det att lastmaskin måste vara på plats inom 20 min 
för att säkerställa driften av pelletsverk. Produkt av prima kvalité ska i första hand köras upp till 
upplag inlastningsfickan eller upplag vid slasenplan, för att sedan köras bort.  
Pellets av tvivelaktig kvalité (oftast vid uppstart) läggs på upplag i så kallade provhögar mitt 
emot slasen. Sekunda kvalité läggs på upplag till vänster om slas (mitt emot port 5). 
 
En nödstropp finns hängande utanför slasen ifall att lastmaskinen skulle gå sönder under 
utlastning, med hjälp av nödstroppen kan man då dra ut lastmaskinen med en annan maskin 
ifall den inte kan backa ut själv. 
 
Inlastning 
Före inlastning rengörs skopan. All hantering vägs. Inlastning av prima pellets sker till 
järnvägsficka efter beställning från LKAB eller MTC som också anger vilken mängd som ska 
lastas in. 
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Mottagning på upplag 
LTH ansvarar för att pellets på upplag lyfts upp för att rymma mer mängd och samt minska 
upplagsyta som utsätts för snö och väta. 
 
Lastning 
Vid lastning på transportfordon ska lastmaskinsföraren se till att flaket är rent och att lasten 
inte spiller från flak under transport. 
 
Upplagshantering  
Vid upplagshantering ska upplagen byggas så att man kan köra runt upplaget med lastmaskin. 
Man får inte riskera att blanda ihop olika kvalitéer. Upplagsområde ska snöröjas innan 
inlastning eller när inkörning sker. 

 
 

 

 


