
Anteckningar: Kallas att delta: Upprättad/reviderad av:

Riskanalys publiceras på hemsidan. Platschef KUJ, KMA, 

skyddsombud, Gustaf Joona.

Matilda Häggroth KMA, Simon Raattamaa PC, Jimmy 

Degerbro, SO.

Risk 

nr:
Område/moment: Förklaring av risk: Konsekvens:

Åtgärd - Befintligt skydd - För kritiska moment upprättas en 

rutin, instruktion eller motsvarande:

Sannolikhet   1-

5:

Konsekvens   1-

5:
S x K = RISKV:

1

1.1

Kollision. Risk för kollision under körning eller backning. Var uppmärksam under körning, säkerställ att inga andra 

fordon, föremål eller människor finns i närheten. God 

kommunikation via komradio med andra personer inom 

arbetsområdet.

3 2 6

1.2

Bergutfall. Risk för bergutfall underjord. Egenkontroll av berget innan arbete påbörjas. Vid 

observation av eventuellt bergutfall kontaktas staben. Vid 

osäkerhet kontaktas LTH's arbetsledningen. Respektera 

avspärrningar.

3 2 6

1.3

Fall av person. Risk att ramla vid i-/urstigning ur fordon. Trestegsgrepp vid i- och urstigning från fordon. Iaktta 

försiktighet. Se till att ha hela och rena fotsteg, felrapportera 

vid trasiga fotsteg. 

4 3 12

1.4

Halka. Risk för att skada sig vid snubbling/halka. Använd personlig skyddsutrustning och iaktta försiktighet. 

Var uppmärksam och håll god ordning på arbetsplatsen.

3 2 6

1.5

Personlig skyddsutrustning. Risk för bristfällig personlig skyddsutrustning. Egen 

utrustning, utgångsdatum på hjälmar, osv. 

Personlig skyddsutrustning ska användas av samtliga. 

Kontakta LTH's arbetsledning om något saknas. 

3 1 3

1.6

Organisatorisk och social 

arbetsmiljö.

Risk för psykosocial ohälsa pga kränkande särbehandling, 

otydlig arbetsbeskrivning och/ eller ohälsosam 

arbetsbelastning.

Introduktion av nyanställda. Information av 

personalhandbok.     

2 2 4
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1.7

Gravida och ammande. Risk för att gravida och ammande arbetstagare tar skada. 

Omfattas  av AFS 2010:01.

Närmaste chef ansvarar för att kvinnliga medarbetare får 

information om vilken rutin som efterlevs vid graviditet. 

Arbetstagare som blir gravid skall omgående meddela 

närmaste chef. Se rutin 3.4 Riskbedömning Gravida 

arbetstagare.

1 2 2

2

2.0

Brand. Risk för brand i maskinen. Särskild risk för brand vid läckage i 

maskinen.

Daglig tillsyn. Kontrollera automatiskt släcksystem och 

brandsläckare. Kontrollera att fordonet har godkänd 

brandbesiktning. Tvättning av fordon ska ske regelbundet.

3 2 6

2.1

Brand pga heta avgaser vid 

regenerering.

Risk för brand om fordonet står på ett farligt sätt under 

regenerering. 

Maskinförare skall vid renegering se till att avgasröret ej 

kommer i kontakt med brännbart material t.ex. 

ventiflexdukar pga av den höga avgastemperaturen. 

1 3 3

2.2

Oskrotat berg. Risk för stensläpp vid körning under oskrotat berg. Oskrotat berg kan få stensläpp. Inga maskiner/fordon eller 

arbetstagare skall vara under oskrotat berg. Vid osäkerhet 

kontaktas LTH's arbetsledning.

3 2 6

2.3

Luftkvalité. Risk för dålig luftkvalitét och skjutgaser. Godkända gasvarnare skall användas vid 

produktionsområden. Egenkontroll utföres alltid av 

gasvarnare. Gasvarnare ska kalibreras regelbundet, 

kontrolleras på baksidan av gasvarnaren.  Om larmnivåer 

överskrids skall personal omgående lämna arbetsområdet 

och meddela staben. Vid osäkerhet kontaktas LTH's 

arbetsledning. 

5 2 10

2.4

Buller. Risk för buller. Buller kan förekomma överallt i gruvan. Personlig 

skyddsutrustning ska användas. Öronproppar/hörselkåpor 

finns att få hos arbetsledare.

5 1 5

KUJ
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2.5

Damning. Risk för damning under körning. Vid dammiga vägar kontaktas staben. 5 1 5

Färdigladdade salvor. Risk för inkörning i ort där färdigladdad salva finns. Avspärrningar får aldrig överträdas. Vid osäkerhet kontakta 

LTH's arbetsledning eller staben. Vid nedkörd avspärrning 

ska denna återställas direkt.

2 2 4

Schakt. Risk för bristfällig avspärrning vid arbete vid schakt. När LTH utför ett arbete där det krävs att vi spärrar av ett 

schakt upprättas ett telefem hos styrcentralen. Vid 

osäkerhet kontakta LTH's arbetsledning. 

2 2 4

2.6

Fjärrområde. Risk vid inpassering på LKAB's fjärrområde. Krav på utbildning av LKAB för att få vistas inne på 

Fjärrområden där lastning sker. Inpassering sker enligt rutin.

2 2 4

3

3.1

Maskinredskap. Risk för att redskap lossnar från maskin. Daglig tillsyn före körning. Se till att det inte finns smuts 

mellan redskapet och snabbfästet. Kontrollera att redskapet 

är låst (låsklackar, låskolvar). Personal skall inte vistas under 

redskap. Påbörja aldrig arbete om inte redskapet är 100 

procent säkert låst.

1 2 2

Vältning av lastmaskin. Risk att lastmaskin välter åt sidan eller framåt vid körning. Förare ansvarar för att veta om maskinens begränsningar vid 

körning samt att inte lasta för tung vikt i skopan.

1 2 2

Överlast. Risk för överlast där material kan rasa från lastbilen eller ta i 

föremål i taket.

Förare ansvarar för att lasta rätt så att det inte blir överlast 

eller snelast. Lastare klappar lasset (plattar till) efter avslutad 

lastning. Introduktion av förare.

2 2 4

LASTNING
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3.2

Lastning av stora skut. Hytt på lastbil kan skaka till av stora skut. Lastning av stora 

skut kan skapa problem vid tippning. Fastsatta vattenrör i 

taket kan skadas vid transport.

Introduktion av nya lastare. Vid häng kontaktas arb.ledning 

och-/eller staben. Eventuellt behov av sprängning/spolning 

av häng av LKAB. Skyddsvall byggs vid behov av lastare.

2 1 2

Skopa tar i föremål i taket. Risk för att skopa fastnar i t.ex. elkablar i taket under 

lastning.

Var uppmärksam på media eller annat som hänger i taket. 

Vid händelse kontakta arb.ledning och-/eller staben. 

3 2 6

3.3

Häng vid raslastning. Risk för att skut eller annat material hänger sig fast i raset. 

Tak kvar efter skjutning.

Introduktion av nya lastare. Vid häng kontaktas arb.ledning 

och-/eller staben. Eventuellt behov av sprängning/spolning 

av häng av LKAB. Skyddsvall byggs vid behov av lastare.

3 1 3

3.4

Dolor. Risk för kvarlämnat/odetornerat sprängmedel. Skopan kan 

ge gnistbildning som får dola att smälla.

Kontakta LTH's arbetsledning och/eller staben. Eventuellt 

spärra av området med hjälp av avspärrningslina.

2 2 4

4

4.1

Lastsäkring. Material kan fara över flakets kant eller fastna i hängande 

föremål under transport t.ex. elkablar, rör, etc. Spill i 

snebanor.

Föraren kontrollerar att lasten är rätt lastad. God 

kommunikation med lastmaskinsföraren. Föraren av 

lastbilen är alltid ansvarig för lasten. Om något skadas under 

transporten kontakta LTH's arbetsledning.

2 2 4

4.2

Lastsäkring, rörligt lass. Risk för att spill/lösa föremål faller från lastbil vid körning av 

t.ex. kax, slam, rör.

Förare skall säkra baklucka med sk. kättingspännare vid risk 

för oavsiktlig öppning av luckan innan transport påbörjas. 

Föraren ansvarar att lasten inte kommer ur flaket.

2 2 4

TRANSPORT
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4.3

Tippkanter. Risk att rasa ned för tipp vid transport av material ovan jord 

som skall tippas på gråbergstipp eller slamtipp.

Alla tippar ska ha ordentlig tippkant. Egenkontroll av tipp 

innan tippning av lass sker. Stå stabilt och jämnt vid tippning. 

Vid otillräckliga tippkanter kontakta LTH's arbetsledning.

2 3 6

4.4

Tippning i schakt. Risk för att tippa i fel schakt. God kommunikation inom arbetslaget och lastare kollar med 

arbetsledare så att tippning sker i rätt schakt.

2 1 2

5

5.1

Brand. Risk för brand i anläggningen. Rädda, larma, släck. Räddningskammare finns vid röda 

porten inne på Truckslingan.

1 3 3

5.2

Överhalning vid tappning. Risk för att tappen inte fungerar och att material då kan falla 

på backen. Material under fordonet kan göra att fordonet 

fastnar och inte kan ta sig därifrån. Material kan även 

falla/sprätta över hytten.

Rött ljus varnar för att inte köra in i tappen. Förare håller koll 

på nivån och placering av lasset på flaket via skärmen inne i 

fordonet under  tappning. Renstraktor finns för städning av 

spillt material. 

2 2 4

5.3

Häng i tapp. Risk för att inget kommer från tappen eller att häng 

uppstått.

Om inget kommer från tappen eller om häng uppstått och 

inte kan åtgärdas via spolning, spärra av området och 

upprätta skyddsvall vid behov. Kontakta staben och/eller 

LTH's arbetsledning. Personal får aldrig vistas under tapp.

5 1 5

5.4

Underhåll av tapp. Risk för skada i samband med underhåll av tapp. LTH utför enklare service och underhåll. Utförs endast då 

anläggning är avstängd. Telefem i schakt vid underhåll.

2 2 4

TRUCKSLINGAN 1165
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5.5

Läckage. Hydraulläckage i anläggning. Daglig tillsyn innan tappning påbörjas. Vid läckage tryck in 

nödstopp och kontakta staben och/eller LTH's arbetsledning.

1 1 1

6

6.1

Återställning av avspärrning. När vattenbilen/-dumpern behöver åka in för att kolla om 

salvan är smullen så körs avspärrningen ned, denna ska 

återställas om salvan ej smullit.

Återställ avspärrning om salvan är ES (ej smullen). Kontakta 

LTH's arbetsledning.

3 1 3

6.2

Vältning av dumperflak. Dumper har ledad midja som har lätt för att välta. Var uppmärksam på ojämnt underlag och eventuella stenar 

vid körning av dumper.

1 1 1

6.3

Skjutgaser. Risk för att vistas i skjutgaser vid vattning. Godkända gasvarnare skall användas vid 

produktionsområden. Egenkontroll utföres alltid av varnare, 

information om kalibrering står på baksidan. Om larmnivåer 

överskrids skall personal omgående lämna arbetsområdet 

och kontakta LTH's arbetsledning.

5 1 5

7

7.1

Påkörning/uppgrävning av 

elkablar och skrot efter 

vägar.

Hyvelblad/skopor kan dra upp kablar samt skrot som kan slå 

upp i fordon/maskin.

Förare skall vara uppmärksam på elkablar som finns/på efter 

vägar och skrot som kan haka fast i hyvelblad/skopa. Elkablar 

får ej köras över och om kablar ligger på aktiva körvägar eller 

lossnat från fästen i taket kontakta LTH's arbetsledning 

och/eller staben.

2 2 4

VÄGHYVEL & SERVOCE-/GAVELRENSTRAKTOR

VATTENBIL & VATTENDUMPER
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7.2

Klämskador. Risk för klämskador i samband med diverse lyftarbeten. Byte 

av skär/slitstål på hyvel. Lyft av borrkrona.

Godkända och besiktade lyftredskap, maskiner och redskap. 

Vid arbete i närheten av redskapsfästen i samband med lyft 

skall särskild försiktighet vidtas. Iaktta försiktighet vid 

lyftarbeten där personal vistas kring arbetsområdet. Vid lyft 

av krona gäller Bergteamets rutin.

3 2 6

7.3

Tappa plåtar i schakt. Risk att tappa plåtar i schakt vid montage. Vid plåtning av schakt skall underliggande nivå avspärras 

med namnbricka på avspärrningslinan.

2 2 4

7.4

Montering/demontering av 

borrkrona.

Risk för skador vid montering/demontering av borrkrona. Ständig kommunikation mellan LTH's förare och 

borroperatören under arbetsmomentet. Arbetsmomentet 

sker enligt borroperatörens rutin.

2 2 4

8

8.1

Läckage. Risk för läckage av vätskor och oljor från maskinen. Spillberedskapsset finns i alla maskiner. Sanering skall 

utföras vid läckage. Avfall hanteras enligt LKAB's rutin. Daglig 

tillsyn av maskin före körning.

4 1 4

8.2

Skador på fasta anläggningar 

och media.

Risk för skada på elskåp, ventiflexdukar, vattenrör etc. Uppmärksamhet och försiktighet vid transport och arbete 

med maskinen. Vid skada kontaktas LTH's arbetsledning och 

staben. 

4 1 4

8.3

Materiella skador pga 

bristande efterkontroll av 

hjulmuttrar.

Friktion kan uppstå när hjulbultar går av och orsakar 

rökutveckling och brand.

Efterkontroll av hjulmuttrar ska ske minst två gånger i 

veckan. Vid nya däck meddelas nästa förare i skiftskarv och 

fyller även i däckrapport om däckbytet.

3 1 3

8.4

Transport och tippning av 

material.

Risk vid transport av material att det tippas på felaktiga 

ställen.

Vid osäkerhet kontakta LTH's arbetsledning. 3 1 3

KVALITÈT & MILJÖ
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Ansvarig:
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ARBETSMILJÖ - ALLMÄNT Förare, 

arbetsledning.

Förare, 

arbetsledning.

Förare.

Förare, 

arbetsledning.

Förare.

Förare, 

arbetsledning.

KUJ
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Förare.

Förare.

Förare.
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Förare.

Förare.
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Förare.

Förare.
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Förare.
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Förare.

Förare.
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