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Riskvärdering • Laddade salvor – Var observant på eventuella avspärrningar. (Se bild längst 

ned i dokumentet.) 

• Stuffkanter – Dessa är stup som ej är avspärrade vid arbete uppe på salvor, 
kör försiktigt i närheten av dessa. 

• Proppning – Risk att välta vid körning med skopan i högläge under 
proppning, säkerställ en låg tyngdpunkt vid förflyttning och anpassa körning 
efter underlaget. 
 

Säkerhet • 30 sek riskbedömning – Hur ser underlaget ut? Kan salvan vara laddad? 

• Var observant på avspärrningar, dessa får absolut inte överträdas.  

• Förbered och planera underlaget innan arbete påbörjas uppe på salvor. 

• God kommunikation med alla på området under alla arbetsmoment. 
 

Aktiviteter som skall göras innan arbetet påbörjas 

• Servicetraktorförare ska ha god kännedom om området och hur en laddad salva ser ut, 
arbetsledarna tar med förare på rundtur runt området vid minsta osäkerhet.  

• Arbetsledning ger information om sprängningsplaner så att föraren kan planera sitt arbete.  
 

Instruktion  

Servicetraktorn hjälper till där det behövs över hela området. Arbetsuppgifterna kan vara allmän 
städning på området, sandning, snöröjning, hålla efter tippkanter, flytta på föremål och vara behjälplig 
där det behövs. Kontakt med servicetraktorn tas via telefon (egen servicetraktortelefon) eller komradio.  
 
Inför borrning 
Förbered och planera borrplan. Förbered väg fram till borriggen. 
Tanka borriggen. Bär fram röda korgen med gula rör och kronställ. 
Städa, sanda och snöröj vid behov.  

 
Inför laddning 
Förbered och planera borrplan. Det ska gå att köra med traktor och laddbil på området. 
Innan laddningen påbörjas måste det säkerställas att det finns utrymme för proppning. 
Proppa laddhålen och beställ proppgrus.  
Vid mycket kuperad salva upprättas kontakt via telefon mellan laddarna och servicetraktor för att få 
guidning runt på salvan. Viktigt att inte köra över hålen med laddkablar.  
Städa, ta bort kaxhögar, sanda och snöröj vid behov. 
Vid osäkerhet kontakta LKAB’s laddning.  
 
Vid laddad salva – Var observant på avspärrning, kör inte in på området.  
 
Inför sprängning  
Flytta sprängskydd, röda korgen, dieselfarmare och annat som kan ta skada vid sprängningen. 
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Om du är osäker på något av arbetsmomenten kontakta LTH’s arbetsledning.  
 
En bild på hur en avspärrning för laddad salva ska se ut: 
 

 
 

 


