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Risk nr

Ansv. Åtgärdat

Överlast. Vid lastning i 

Stollen OJ gäller 

självlastning från 

lucka i taket vilket 

är risk för överlast.

Förare ansvarar för att det inte blir överlast 

eller snelast. 
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Lastning,Transport,Väghyvel, 

Traktorgrävare, Grävmaskin, Sopbil, 

Saxflaksbil, Allmänt, Kvalite och miljö

Matilda Häggroth, Simon Raattamaa, Björn 

Ekdahl, David Ekman.

Vältning av 

hjullastare.

Risk för att 

maskinen välter 

under körning. 

Iaktta försiktighet och respektera maskinens 

begränsningar. Anpassa körning efter 

underlag. 

Maskinredskap. Risk för att redskap 

lossnar under 

körning. 

Daglig tillsyn före körning. Kontrollera att 

redskapet är låst - låskolvar, låsklackar. 

Personal ska ej vistas under redskap.

Riskinventering Riskvärdering Åtgärd

För kritiska moment upprättas en rutin, 

instruktion, arbetsberedning eller 

motsvarande
Område/moment Förklaring

Transport
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Lastning



2.1

3 2 6

2.2

3 3 9

2.3

3 1 3
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2.1

4 1 4

2.2
2 2 4

2.3

2 3 6

3

3.1

4 1 4

Tippkanter. Risk för bristfälliga 

tippkanter. 

Egenkontroll av tipplats innan tippning. Tänk 

på underlaget för fordonet innan påbörjad 

tippning. Vid bristfälliga tippkanter eller vid 

osäkerhet kontaktas LTH's arbetsledning.

Obehörig personal 

på arbetsområde.

Risk för att 

obehörig personal 

vistas på 

arbetsområdet.

Säkerställ att obehörig personal inte vistas 

inom arbetsområdet. 

Traktorgrävare/ Grävmaskin och Väghyvel

Trafik. Risk för 

trafikolyckor i 

samband med 

vägunderhåll på 

snedbanor och 

andra utsatta vägar.  

Skyltning och roterande lampor skall 

användas vid vägarbete. Vid speciellt utsatta 

ställen kan även farthinder användas och vid 

större arbeten kan vägar spärras av i samråd 

med LKAB. Vid särskilda arbeten kontakta 

staben för att få upp information på 

infoskärm.

Kollision. Risk för kollision 

under körning. 

Förare skall följa gällande trafikbestämmelser 

och anpassa hastigheten efter väglaget. 

Lastsäkring. Risk för utstickande 

föremål från flak. 

Överlast kan ge spill 

i snebanor.

Förare kontrollerar lastningen innan körning. 

God kommunikation med 

lastmaskinsföraren. Vid osäkerhet kontaktas 

LTH's arbetsledning. Föraren av lastbilen är 

alltid ansvarig för lasten.

Skutknackning

Stenskott. Risk för stenskott 

vid knackning.

Skutknackare är försedd med pansarglas och 

skyddsgaller. Säkerhetsavstånd till personer 

som vistas i arbetsområdet.

Kommunikation. Risk för bristande 

kommunikation.

Kontakta Bergmek innan knackning påbörjas. 



3.2

3 2 6
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4.1

3 1 3

4.2

2 1 2

4.3

2 1 2

4.4

2 1 2

6

6.1

1 2 2

Allmänt

Risk för ohälsa för  

gravida och 

ammande.

Gravida och 

ammande 

arbetstagare.          

AFS 2010:01        

Berg och Betong.

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.   

Arkiv/ledningssystem/personal                                           

Elkablar. Risk för att komma 

i kontakt med 

strömförande 

kablar.

Tvätt av turbin. Risk för stenskott 

vid tvätt av turbin 

via självrengörande 

automattvätt.

Ställa bilen på säkert avstånd från annan 

personal och andra fordon vid tvätt.

Överlast. Risk för stensprut 

om behållaren blir 

överfull och 

baklucka kan då 

öppnas.

Behållaren ska inte överfyllas under arbete. 

Roterande borstar. Risk för skada vid 

service- och 

underhåll. 

Säkerställ att borstar är avslagna vid service- 

och underhåll.

Förare skall vara uppmärksam på elkablar 

som finns i arbetsområdet. Om du kommit i 

kontakt med en elkabel kontakta staben 

omgående. 

Sop-/ Sugbil

Trafik. Risk för påkörning 

av annan trafik på 

grund av att 

sopbilen kör väldigt 

sakta under arbete. 

Blixtljus ska användas vid arbete. God 

kommunkation med andra på arbetsområdet. 



6.2

2 3 6

6.4

3 1 3

6.6

3 1 3

6.7

4 1 4

6.8

2 3 6

6.9

2 3 6

6.10

2 3 6Påkörning. Risk för att köra på 

personal som rör sig 

i arbetsområdet.

Maskinförare skall vara uppmärksam och ha 

blixtljus/varningsljus igångsatta. God 

kommunikation med alla på arbetsområdet. 

Personlig skyddsutrustning ska användas. 

Avspärrningar. Risk för att köra 

ned avspärrningar.

Återställ avspärrning omgående vid 

nedkörning av avspärrningslina. Vid problem 

kontakta staben.

Brand - 

Regenerering. 

Risk för brand på 

grund av mycket 

heta avgaser under 

regenerering. 

Maskinförare ska vid regenerering se till att 

avgasröret ej kommer i kontakt med 

brännbart material tex ventiflexdukar pga 

dem heta avgaserna som uppstår.

Brand. Risk för brand i 

fordonet. 

Daglig tillsyn före körning. Var observant 

efter läckage. Tvätta fordonet regelbundet. 

Fordonet ska ha en godkänd brandbesiktning. 

Kontrollera att det automatiska släcksystemet 

fungerar. 

Organisatorisk och 

social arbetsmiljö.

Risk för psykosocial 

ohälsa pga 

kränkande 

särbehandling, 

otydlig 

arbetsbeskrivning 

och  eller ohälsosam 

arbetsbelastning.

Introduktion för nyanställda. Information av 

personalhandbok.  Ta del av LTH:s Ordnings 

och Skyddsregler 2018.

Personlig 

skyddsutrustning.

Risk för bristande 

personlig 

skyddsutrustning. 

Personlig skyddsutrustning ska användas av 

samtliga. Kontakta LTH's arbetsledning om 

något saknas.

Besiktningar. Risk för utgångna 

besiktningar.

Daglig tillsyn före körning. Kontrollera att 

avgast- och bromstester är godkända, vid 

behov besikta fordonet. SMP besiktar fordon 

en gång om året. 



6.11

3 3 9

6.12

2 1 2
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3 2 6

6.16

4 2 8

6.17

5 1 5

6.18

4 1 4

6.20

2 2 4

6.21

3 2 6

Fallrisk. Risk för fall vid i- 

och urstigning ur 

maskin.

Trestegsgrepp ska användas vi in-/ urstigning 

från maskiner. Säkerställ att trappsteg och 

handtag är hela och rena. 

Förare ska vara uppmärksam och vid 

avspärrning med gul sprängtråd skall 

arbetsområdet ej beträdas. Kontakta LTH's 

arbetsledning vid osäkerhet.

Risk för att köra in 

till en färdigladdad 

salva. 

Laddad salva. 

Lastområde. Risk för att beträda 

ett område utan att 

lastare på området 

vet om det. 

Inpassering på lastområde får inte ske utan 

att kontakt upprättats med lastare på 

området. Vid inpassering på fjärrområde ska 

personal ha utbildning "Inpassering 

Fjällastningsområde". Inpassering sker enligt 

rutin.

Damm.

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.

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. 

Risk för begränsad 

sikt pga damning. 

Risk för inandning 

av damm. 

Kontakta LTH's arbetsledning vid behov av 

vattning/saltning. Byt hytt-/kupéfilter vid 

behov.

Trafik. Risk för halka under 

körning.

Anpassa hastighet efter väglag och följ 

gällande trafikbestämmelser. Kontakta LTH's 

arbetsledning vid behov av vägunderhåll. 

Buller. Risk för skada på 

grund av buller i 

hela gruvan.

Använd personlig skyddsutrustning vid 

behov.
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7.2

4 1 4

7.4

4 1 4

7.5

3 1 3

7.7

3 1 3Transport och 

tippning av 

material.

Risk vid transport 

av material att det 

tippas på felaktiga 

ställen.

Vid osäkerhet kontakta LTH's arbetsledning.

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.

Skada 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. 

Kvalite & Miljö

Luftkvalitét. 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. 

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.

Halka. Risk för att skada 

sig vid 

snubbling/halka.

Använd personlig skyddsutrustning och iaktta 

försiktighet. Var uppmärksam och håll god 

ordning på arbetsplatsen.


