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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 

• Ras av material som grävmaskin står på. 

• Ras av material på grävmaskin som river hägn.  
 

Säkerhet 

• Inte köra på häng, var noga med underlaget. 

• Var noga med din placering då du river hägn, undvik att stå för nära upplagen rakt 
under hägnet utan försök ha säkerhetsavstånd och riva från sidan.  

 

Instruktion  

 
Stackläggare kör grävmaskin och höglyfter material på hela industriområdet. Både från marken 
samt att grävmaskinen kör upp på högarna och höglyfter från höjd för att få upp ännu mer 
material på upplaget.  
 
Grävmaskinen står ofta på höga höjder med branta sluttningar på alla sidor, det är av högsta 
vikt att grävmaskinisten alltid ser till att stå på säkra underlag.  
Det ska vara en plan yta med säkerhetsmarginaler till kanten och säkra sluttningar där 
maskinen arbetar.  
 
Rivning av häng sker med grävmaskin för att få bort allt fastnat material uppe på högarna. 
Högarna ska slänta jämnt neråt backen utan material som fastnar längs slänten.  
 
Vid rivning så försöker alltid grävaren att stå en bit ut från högen eller att riva från sidan, man 
måste tänka på sin placering så att allt material inte rasar ner över grävaren när hänget 
släpper.  
 
Står man på en höjd och river hänget uppifrån eller från sidan måste man även här tänka på 
underlaget så att man inte river ett häng man själv står på eller att man på annat vis står 
ostadigt. Säkerställ att du står stabilt med säkerhetsmarginaler till kanterna och därifrån kan 
man sedan riva häng runtom.  
 
Utlastning av material med hjullastare får aldrig ske på upplag där det finns häng, då ska 
grävmaskinen dit innan lastningen påbörjas för att riva ner hänget före.  
Bildas det ett stort häng under tiden för lastningen så måste lastningen avbrytas så att 
grävaren kan komma och riva ner hänget. När upplaget är säkert igen så kan lastningen 
fortsätta.  

 


