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Risker & säkerhet finns i riskbedömning Svappavaara. 
 

Främsta risker 
• Fallande material från bandet vid taket när materialhögen är liten eller helt tom. 

• Häng på upplagshög. 

 

Säkerhet 
• Maskinförare ska alltid ha kontakt med kontrollrum innan påbörjat arbete. 

• Ingen person får vistas utanför maskinen inuti tältet. 
 

Instruktion  
Arbetsmomentet avser utlastning av rågods från malmladan till truckar. Kod ska alltid användas vid 
utlastning, kontakta arbetsledning för att säkerställa vilken kod som gäller för tillfället.  

 
Kommunikation med kontrollrum 
Alltid innan arbete påbörjas samt när man lämnar området ska föraren ta kontakt med kontrollrummet 
via kanal 20 på komradion. Sedan går föraren över till kanal 12 för att kunna samverka med de andra 
förarna på området. Om kontrollrummet behöver ta kontakt med LTH’s förare under arbetets gång så 
är de informerade om att ta kontakt via kanal 12. 
 
Vid kontakt med kontrollrum klargör om det är A- eller B-sida som det ska lastas ifrån. Kontrollera alltid 
ljussignal intill portarna innan man kör in, om rödljus visas får ingen köra in i tältet. Ta kontakt med 
kontrollrummet för att säkerställa vart utlastningen ska ske.  

 
Ingen person får vistas utanför sin maskin inne i tältet 
Maskinförare får aldrig kliva ur sin maskin när maskinen befinner inuti tältet. Förarbyte eller annan 
aktivitet där förare behöver lämna maskinen sker alltid utanför tältet.  
Vid nödfall där maskinförare måste lämna sin maskin och inte har möjlighet att köra ut från tältet först 
så ska kontrollrummet varnas om detta innan personen lämnar hytten. 
 
När det är tomt under bandet finns risk för fallande material från bandet uppe vid taket. Vid dessa 
tillfällen är det av yttersta vikt att maskinföraren har god kontakt med kontrollrummet samt inte 
lämnar sin maskin vid körning i tältet. 

 
Viktigt att tänka på vid körning & utlastning 
Vid utlastning från materialhög ska man vara uppmärksam på häng i materialhögen. Utlastning sker 
jämnt fördelat längs med högen och inte endast på samma ställe så att en ”vik” kan uppstå där 
material riskerar att rasa ner över maskinen.  
 
Var uppmärksam på att inte köra på/backa på stödpelare utanför porten på A-sidan.  
Var också uppmärksam på skyltning och att kolla ordentligt i trafikspeglarna på området.  

 


