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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 

• Överlast i skopa som leder till att maskin tippar över 

• Att skada tågvagnen 
 

Säkerhet 

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

• Var noga med att lastmaskinen inte hugger fast eller kör in i vagnen på något sätt 

• Transport till upplag bör ej ske i samband med lastning från upplag. 

• Bygg upplag så att minsta avstånd från släntfot till kajkant inte understiger längden för 
lastmaskin. 

• Tänk på att höjden för upplaget inte får överstiga så att material kan kalva och nå spårområdet.  
 

Instruktion  

 
MTC meddelar LTH Traktors arbetsledning i vilket tågläge och i vilken vagns-typ lastning ska ske. 
Arbetsledningen tar kontakt med MTAB personal och planerar när lastmaskin ska var på plats för 
lastning. Arbetsledning ordnar också så att lastmaskinsföraren får en MTAB radio för att kommunicera 
med lokföraren. 
 
Kommunikation mellan lastmaskin och lokförare sker via MTAB komradiokanal växling 1. 
Radiodisciplin innebär att följande kommando används:  Fram, sakta fram, sakta back, back och stopp. 
 
Malmvagnarna får inte snedlastas utan materialen fördelas jämnt över hela vagnen. 
 
Första skopan måste läggas mitt i vagnen och får väga max 15 ton. Första skopan tippas sakta ner i 
vagnen. 
 
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. 
 
Kontakt mellan vagnkorg och skopa ska undvikas, extra försiktighet då skopan är nära korghörn. Övriga 
delar av vagnen får ej vidröras med någon del av lastmaskinen. 
 
På vintern får man vara vaksam på att inte lasta frusna klumpar.  
 
Efter lastning och när vagnarna har flyttats besiktar lastaren spåren. Om det finns spill kontaktas 
arbetsledningen för att rensa spillet. 
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Håll koll på vågen så att skoporna och materialet registreras korrekt.  
 
Förare som lastar tåg måste utöver denna rutin även ha tagit del av LKAB’s lastningsinstruktioner, se 
bilaga 1.  
 
Kontaktuppgifter 
 
KIRUNA/SVAPPAVAARA  
PC Terminal Svappavaara  
Maria Sandström - 070-635 32 71  
  
Tåglastning/ställverk Kiruna - 0980-729 63  
  
Växlingsledare Svappavaara - 070-342 29 76 
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Bilaga 1 – LKAB’s lastningsinstruktioner 
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