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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 

 
Främsta risker 

• Påkörning av personer och fordon som rör sig på området. 

• Risk för häng på upplagen. 
Säkerhet 

• Håll god uppsikt runtom maskin vid körning. 

• Vid risk för häng får maskin inte köra i närheten av kanten på upplagen. 

• Föraren ska alltid vara på radiokanal 15 för att samverka med krossoperatörer. 

Instruktion  
 

Utlastning från gruvbergskrossen innebär att tömma materialhögarna som krossen producerar. 
Det är en materialhög med avfall och en med malm.  
Det är mycket viktigt att hålla koll på nivåerna i högarna hela tiden, högarna får inte bli för fulla 
så att de når transportbandet ovanför. Man får inte heller lasta ur för mycket så att det börjar 

damma, nivån får inte bli lägre än dammattorna som hänger ned från transportbandet.  
 
Om du inte hinner med att tömma högarna och det riskerar att bli fullt så ringer du i  första 
hand arbetsledningen för att kolla om du kan få hjälp att snabbt tömma ur högen. 
Om ingen har tid att hjälpa eller vid maskinhaveri så tar man kontakt med krossoperatörerna så 
att de kan stänga av eller sänka hastigheten på krossningen.  
 
Materialet från högarna körs till upplagen, det finns ett upplag för avfall och ett för malm. 
Var försiktig så att du inte kör för nära kanten på upplaget om det finns risk för häng, om risk 
finns så tippar du materialet uppe ovanpå upplaget så får materialet falla  ned för kanten av sig 
själv. Håll alltid koll på hur upplaget ser ut nedifrån innan du kör upp och tippar material.  
 

Vid körning vid gruvbergskrossen ska alltid radiokanal 15 användas för att kunna samverka med 
krossoperatörerna som rör sig på området. Håll god uppsikt runt din maskin vid körning och 

backning då det rör sig både fotgängare och fordon på området. 
 
LTH’s arbetsledning, telefon: 070-538 24 07  
Krossoperatörerna, telefon: 0980-726 88 

 


