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Ansvar Arbetsledare och förare 

Arbetsmiljö Maskinförare skall ha erforderlig skyddsutrustning d.v.s. varselkläder, hjälm med 

hakrem, pannlampa, skyddskor, hörselskydd. Vid behov skyddsglasögon. 

Maskinförare skall ha erforderlig utbildning. 

Riskvärdering • Risk för flygande sten. 

• Risk för dola i skut. 

• Risk för brand pga ej tvättade fordon. Risk för Brand pga lämna varmt fordon 

med vätskeläckage 

• Risk att fordon rullar iväg när man har parkerat. 

• Risk för fordonshaveri om rutin enligt daglig tillsyn inte följs.  

• Risk för ej utförda rep pga skriftlig felanmälan saknas. 

• Risk för punktering pga spillsten på kör yta. 

• Risk för att hammarspett går av/lossnar från maskin vid knackning och far ned i 

schakt. Kontakta omgående staben 71520. 

• Risk att riva ner media (vattenrör, elkablar, fläktar och ventilation) 

• Risk för att köra ned avspärrning, dvs flagglina. Avspärrning återställs 

omgående. 

• Risk att köra ned gula skjuttråden på eftermiddagar. Kontakta omgående 

staben 71520. 

Säkerhet • Förare ska genomgå instruktion innan arbete påbörjas. 

• Trafikregler ska följas. 

• Lämna aldrig ett varmt fordon med vätskeläckage utan uppsikt till fordonet har 

kallnat. 

• Vrid alltid hjulen mot väggen när man parkerar fordonet. 

• Förare ansvarar för att handha företagets egendom med omsorg och aktsamhet. 

• Framruta på skutknackare är pansarglas. 

• Analysera berget vid produktionsområdet. Vid sprickor, löst berg kontakta 

arbetsledning. 

• Var uppmärksam så man inte river ner media med maskinen. 

• God kommunikation med lastare på produktionsområdet. 

• Kalibrerade gasmätare skall finnas med i maskin inom produktionsområde. 

• Kalibrerade ammoniak mätare ska användas vid behov. 

• Arbetsledare följer upp att arbete utförs enligt denna rutin. 

• Förare kontrollerar dagligen att fordon är brandbesiktad och avgastestad. 

• Förare kontrollerar dagligen status på hammare, tappar och bom. 

• Trepunktsgrepp vid in och urstigning i maskin. 
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Instruktion 

• Arbetsledning delar ut arbetsuppgift. 

• Vid arbete inom LKAB´s produktionsområde se ”Arbetsinstruktion in-/utpassering 

produktionsområde” 

• Daglig tillsyn av tilldelat fordon, se rutin i maskinrapport. 

• Vid vätskeläckage under produktion kontakta reparatör eller arbetsledare omgående stanna vid 

fordonet tills det inte finns någon brandrisk. 

• Vid nedriven media kontakta staben eller arbetsledare omgående. 

• Tillsyn av fordon efter körning. Vid haveri, åtgärda det du hinner innan hemgång. Upplys 

arbetsledning om haveri via maskinrapporten.  

• Vid haveri av fordon under skiftet, meddela arbetsledning och skriv felanmälan som lämnas till 

arbetsledaren. 

• Tvätt av fordon sker en gång per vecka om produktion tillåter. Var observant på brister. Brister 

meddelas till arbetsledning omgående via felanmälan.  

 

 


