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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Pitkäjärvi 
 

Främsta risker 

• Överlast i skopa som leder till risk att maskin tippar över. 

• Att fastna i kant vid rensning av ramp. 

• Ras från högar vid rampning. 

• Backa ned på tågspår – höjd 2m. 
 

Säkerhet 

• Maximera inte varje skopa utan dela upp materialet jämnt över rätt antal skopor.  

• Var uppmärksam och noga att skopa inte hugger fast i metallister på rampen. 

• Regelverk vid arbete vid våra tågspår – se bilaga 2.  
 

Instruktion  

 
Tåglastning: 

1. Kolla med platsansvarig hur mycket det går att lasta i vagnarna. 
2. Lasta tåget, varje tågvagn ska vara jämnt lastad. 
3. Varje vagn ska ”plattas till” så att en jämn yta bildas på toppen för att minimera 

damning. 
4. Efter lastning skrapar man planen och snyggar till inför nästa lastning. 
5. Tanka, fyll vätskor, fett. 
6. Kalibrering av våg med vikten görs på måndagar. Lyft 3 ggr, skriv ut, lämna till 

platsansvarig. 
7. Rensa skopan efter skiften. 

 
En lämplig rutin för lastning av vagnar är att börja lastningen i mitten, därefter lägga 
kommande skopor i turordning på vardera sida av vagnen för att sedan avsluta i mitten igen. 
Vanligtvis går det 6st skopor på en vagn, därav blir det totalt 2st skopor i mitten, 2st på vänster 
sida och 2st på höger sida i ordning mitten, vänster, höger, vänster, höger, mitten.   
Fördela materialet jämnt över alla skopor istället för att maximera de 5 första och sedan bara 
fylla på med en skvätt i den sista skopan. 

 
Sen när man har lastat alla vagnar man kommer åt så ropar man till lokföraren klappning och 
trycker till toppen på vagnen med skopan på varje vagn. 
 
Tågtraktorn används för tåglastning och mottagning främst. Den får inte användas för: 

- Utomhuskörning vintertid för att ploga snö och dylikt, det fryser i skopan. 
- Körning på lossningsramp, endast vid vissa undantag då portar och mur kan skadas. 
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Rensning ramp (med mindre vägunderhållsmaskin): 

1. Förbjudet att vidröra muren med skopa eller däck pga risk för skador. 
2. Knuffa spill, snö, vatten ut genom tältet norrut. 
3. Prio 1 – Tältet. Prio 2 – Skrapning lastbil. Prio 3 – Bära in materialet i tältet.  

 
Vågproblem? 
Om det inte går att utföra nollvägning trots att skopan är ren. 
Förslag på åtgärd:  

1. Knapp med 3 streck. 
2. ”Tools”. 
3. Pricka för skopa 1. 
4. Nollvägning. 
5. Knapp med 3 streck. 
6. Pricka för skopa 2. 
7. Nollvägning. 
8. Vägning bör fungera igen. 

 
Servicetraktorn används även till vägunderhåll + annat. 
 
Lastinstruktion från Kaunis Iron: 
EN vagn har TVÅ enheter (byttor). Det är alltså inte varje bytta som är en egen vagn. 
Max lastvikt för bägge enheterna tillsammans är 196 ton. 
För att undvika snedlaster så lastas varje bytta med 93 ton, lasten fördelas jämnt på hela 
vagnen (alltså båda byttorna). 
Om det finns restmalm kvar i vagnarna så måste man justera ned lastvikten, exempel 120 (max 
bruttovikt) – 23 (taravikt) + 7 (restmalm) = 90 ton.  
Bägge vagnskorgarna på en vagn måste var lastade för att få köras i tåg. 
 
Håll koll på vågarna i hjullastarna så alla skopor och allt material registreras korrekt. 
 
Bilaga 1 – Kontaktlista Pitkäjärvi Omlastningsterminal 
Bilaga 2 – Säkerhet vid tågspår 
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Kontaktlista Pitkäjärvi Omlastningsterminal – Bilaga 1 
 

Kaunis Iron Logistikchef  

Andreas Lantto  +46 70-349 44 82 andreas.lantto@kaunisiron.se 

Logistikplanerare 

Päivi Jokela  +46 70-542 00 72 paivi.jokela@kaunisiron.se 

Lastbilstransporter 

Roger Uusitalo  +46 70-517 00 03 roger.uusitalo@kaunisiron.se  

 

Transportcentralen 24/7 +46 70-282 00 22 

 

Platsansvarig omlastningsterminalen i Pitkäjärvi  

Thomas Nordmark +46 70-544 53 75 thomas.nordmark@kaunisiron.se  

Tf Lars-Åke Wikberg +46 70 207 02 62 lars-ake.wikberg@kaunisiron.se 

 

Produktionsansvarig tåg Rail Care  

Johan Hansén   +46 72-242 81 42 johan.hansen@railcare.se 

Säkerhetshandläggare 

Kristoffer Henriksson +46 73-808 03 33 kristoffer.henriksson@railcare.se 

 

Journummer Rail Care +46 910 43 88 29 

Växling Pitkäjärvi +46 783 88 00 12 30 

Underhåll järnvägsvagnar Kiruna Wagon 
Mattias Gustafsson +46 70-575 70 16 mattias.gustafsson@kirunawagon.com  

Lastning/snöröjning Pitkäjärvi LTH 
Arbetsledare i tjänst  +46 70-538 24 07 lth.svp@lthtraktor.se 
Platschef Mikael Ingman +46 70-568 24 07  mikael@lthtraktor.se 
Traktorförare lastning +46 70-614 24 07 
Per-Henrik Blind - udda veckor +46 70-376 05 19 
Arne Asplund - udda veckor +46 70-542 49 45 
Ulf Sidmalm - jämna veckor +46 70-370 45 75 
Marcel Alarcon - jämna veckor +46 70-533 07 52 
 
Felanmälan etablering 
Lambertsson Kiruna +46 73-337 63 21 eller +46 73-337 63 37 
 
Felanmälan bangård 
Kundcenter Infranord  010-121 21 10 
Platschef Kiruna Gert Oja +46 72-228 09 43 
 
Felanmälan limanläggning 
Daniel Boije Duztech +46 70-653 99 76 daniel.boije@duztech.eu 
 
Postadress: Kaunis Iron AB, Etian 71A, 980 20 Svappavaara 
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Säkerhet vid tågspår – Bilaga 2 

 

 


