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1 INLEDNING 

Kaunis Iron arbetar systematiskt för att kontrollera verksamhetens effekter på arbetsmiljö, hälsa och den yttre 
miljön. En del i detta är att skapa smidiga och säkra processer för driften av vår verksamhet.  

2 SYFTE 

Detta dokument är till för att anställda, entreprenörer och andra intressenter snabbt ska kunna ta reda på vilka 
regler som gäller inom våra anläggningar.  

3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

De allmänna reglerna gäller all verksamhet inom eller i direkt anslutning till Kaunis Irons industriområde i 
Kaunisvaara, trafikledningscentralen i Junosuando och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi. Dessa tre 
anläggningar utgör tillsammans Kaunis Irons anläggningar. Lokala tillägg till dessa regler kan förekomma på 
olika avsnitt inom Kaunis Irons verksamhet. 

4 DEFINITIONER 

Anställd: Person anställd i Kaunis Iron AB eller Malmtransport Norr AB. 

Entreprenör: En leverantör av varor, material, utrustning, personal och/eller annan service som svarar mot 
krav eller preciserade behov, vars pris har ömsesidigt avtalats och detta inom förutbestämd tidsram med 
uppdragsgivaren. Med entreprenör kan avses antingen den juridiska personen eller dennes anställda. 
Begreppet innefattar även konsulter som arbetar inne på något av Kaunis Irons områden. 

Andra intressenter: Personer, företag, föreningar som har intresse i Kaunis Irons verksamhet. 

5 SKYLDIGHETER OCH ANSVAR 

Alla som arbetar inom eller i direkt anslutning till Kaunis Irons anläggningar är skyldiga att följa de allmänna 
reglerna. Entreprenörer ska vidarebefordra till sin organisation inklusive eventuella underentreprenörer dessa 
anvisningar samt andra anvisningar som arbetet kräver. Entreprenörens arbetsledning ska vara väl förtrogen 
med dessa anvisningar och andra lokala regler och säkerställa att entreprenörens anställda följer dem. För 
upprepade överträdelser mot arbetsmiljöreglerna på arbetsplatsen finns ett sanktionssystem framtaget.  

6 ÖVERGRIPANDE REGLER  

6.1 Vid olycka eller brand 

Vid nödsituation - Ring 112 och uppge 

 Ditt eget namn 
 Olycksplatsens läge och adress 
 Skadornas art och omfattning 
 Antal skadade 
 Arbetsplatsens adress 
 Arbetsplatsens telefon  

 
VIKTIGT! Att alltid möta upp räddningstjänsten vid inpasseringsgrindarna (gäller i Kaunisvaara och Pitkäjärvi) 

samt att personal finns på plats vid grindarna under hela tiden räddningsinsatsen pågår. 
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6.2 Utrymning och återsamling 
Återsamlingsplats finns tydligt markerad på Kaunisvaara industriområde mellan anrikningsverket och 
kontorsbyggnaden/truckverkstaden, på parkeringen i Junosuando samt på parkering framför 
kontorsetableringen vid grinden i Pitkäjärvi. Kontaktperson hos entreprenör ansvarar för att alla har vetskap 
om var återsamlingsplats är belägen samt ansvarar för att samtliga finns på återsamlingsplatsen efter 
utrymning. 

Det åligger varje arbetstagare i egenansvaret att ta reda på, förvissa sig om 

utrymningsvägar på respektive arbetsställe. 

Vid utrymning ska alla i berört område bege sig till återsamlingsplatsen. 

6.3 Risker, tillbud, olycksfall och miljöavvikelser 

Följande definitioner gäller inom Kaunis Irons anläggningar: 

Riskobservation: Egenskap i ett system som utgör möjlighet till olycka eller tillbud. Ex. ett kvarlämnat verktyg 
ligger i trappen. 

Tillbud: Händelse utan personskada, men som visat att en olycka kunnat inträffa. T.ex. en hammare tappas och 
faller nära Pelle som kunde skadat sig om han blivit träffad.  

Olycksfall utan frånvaro: Lättare skador, kan ha krävt medicinsk behandling men frånvaro högst under samma 
dag/skift.  

Olycksfall med frånvaro: Händelse som lett till personskada och minst en dags frånvaro utöver dagen för 
olycksfallet.  

Färdolycksfall: Olycksfall vid färd till eller från arbetet. Endast mindre avvikelser från direkt färdrutt medges. 
T.ex. att hämta barnen på dagis. 

Miljöavvikelse: Händelse som lett till eller skulle kunnat leda till påverkan på den yttre miljön (luft, vatten och 
mark). Exempel kan vara spill av olja, felaktigt förvarade kemikalier eller en trasig nivåmätare vilket skulle 
kunna leda till breddning. Även klagomål från allmänheten räknas som en miljöavvikelse.  

Olycksfall och allvarliga tillbud eller miljöavvikelser skall omgående rapporteras. Arbetsledningen ansvarar för 
att omgående kontakta Kaunis Irons kontaktpersoner. Vid allvarliga olycksfall, se lokal larmlista.  
Även risker som observeras skall rapporteras. Alla riskobservationer, tillbud och olycksfall ska rapporteras in i 
Kaunis Irons GRIA-systemet. 

6.4 Inpassering  
För att få inpasseringstillstånd till Kaunis Irons anläggningar är kravet att Kaunis Irons webbaserade 
säkerhetsutbildning är genomförd. Den interaktiva säkerhetsutbildningen sker via SSG Entré och är uppdelad i 
två delar, en grundutbildning och en lokal del för Kaunis Iron. Båda delarna ska vara genomförda. För att få 
användarnamn och lösenord till utbildningen och därefter inpasseringstillstånd skall arbetsgivaren anmäla de 
personer som ska genomföra utbildningen till SSG, när utbildning är genomförd med godkänt resultat kan 
inpasseringskortet programmeras hos Kaunis Iron Vid frågor om SSG eller inpassering kontakta SSG-ansvarig 
enligt kontaktlista bilaga 1. Vid inpassering med bil till Kaunis Irons anläggningar i Kaunisvaara och Pitkäjärvi ska 
alla passagerare stiga ur bilen och gå in på området via snurrgrinden. Vid inpassering med fordonsekipage för 
malmtransporter mellan Kaunis Irons industriområde i Kaunisvaara och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi 
gäller särskilda bestämmelser. 

6.5 Kameraövervakning 

Kaunisvaara industriområde och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi är kameraövervakade i syfte att assistera 
och koordinera aktiviteterna på områdena samt för ökad säkerhet för alla som befinner sig i verksamheten. 
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6.6 Ordning och reda på arbetsplatsen 
God ordning gäller på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I 
personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga följas. 

6.7 Trafikregler 
Bashastigheten på Kaunis Irons anläggningar är där annat inte anges: 
 

 Gruvområdet i Kaunisvaara 30 km/h om inte annat är skyltat 
 Trafikledningscentralen i Junosuando 10 km/h (med undantag i området för däcktryckskontroll där 5 

km/h gäller)  
 Omlastningsterminalen i Pitkäjärvi 30 km/h 
 

Alla personbilar, lätta lastbilar och fyrhjulingar eller motsvarande terrängfordon, skall vid färd inom 
arbetsområdet använda vimpel och godkänd varningsblinkfyr (gäller inte trafikledningscentralen i Junosuando 
och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi). Tomgångskörning inne på Kaunis Irons anläggningar ska i möjligaste 
mån undvikas.  
 
Parkering får endast ske på anvisade platser (se karta).  
 

 
Figur 1 Karta över anvisade parkeringsplatser för arbetsbilar respektive privata bilar. 

6.8 Personlig skyddsutrustning 
Obligatorisk personlig skyddsutrustning ska bäras i miljöer som konstaterats innebära fysisk risk för person dvs i 
produktionsmiljöer. Där gäller följande: 

 Hjälm med fastspänd hakrem (gäller inte trafikledningscentralen i Junosuando och 
omlastningsterminalen i Pitkäjärvi) 

 Varseljacka alternativt varselväst – klass 3 
 Skyddsskor 

 



 

 

 

 Sida 8 av 15 
 Datum 

 2018-06-21 

Inom områden som inte definieras som produktionsområde (se karta) ska varselväst alltid bäras. Annan 
skyddsutrustning, t.ex. ögonskydd, andningsmask eller hörselskydd ska användas enligt gällande regler och 
utförda riskanalyser. Entreprenören är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning till sina arbetstagare samt 
tillse att personlig skyddsutrustning används enligt krav utifrån identifierade risker. 
 
 

 
Figur 2 Karta över område som inte är definierats som produktionsområde (inom röd markering). 

Personlig fallskyddsutrustning/säkerhetssele 
Person som använder fallskyddsutrustning skall ha kunskap i hur utrustningen ska användas, exempelvis att rätt 
kopplingsanordningar används för att koppla samman fallskyddssystemet med förankringspunkten. OBS! 
Utrustning som har varit utsatt för ett fall ska omedelbart tas ur bruk. Vid arbeten som kräver 
fallskyddsutrustning ska personalen även ha kunskap om hur räddning av person som fallit ska genomföras. 

6.9 Arbete på flera plan 
Förvissa er om att samordning mellan arbetslagen fungerar för att undvika risker med fallande föremål mm. 

6.10  Materialupplag 
Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade. Ta hand om allt 
spillmaterial fortlöpande! 

6.11  Alkohol- och drogpolicy 
Alkohol och droger är förbjudna på Kaunis Irons anläggningar. 0-tolerans tillämpas! Slumpmässiga drog- och 
alkoholkontroller genomförs. Det är obligatoriskt att genomföra alkohol- och drogtest vid allvarliga tillbud och 
olycksfall. Utöver att säkerställa att de inblandade inte varit påverkade av någon substans är syftet också att 
förhindra att ryktesspridning uppstår. Vägran att ställa upp på testerna hanteras på samma sätt som positiva 
testsvar. 

6.12  Första Hjälpen 
Entreprenör/Arbetsgivare skall i sin arbetsplanering, med hänsyn till uppdragets art, omfattning och de 
särskilda risker som finns, tillse att ett tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, finns tillgängliga på 
arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. 
Defibrillatorer finns i kontorsbyggnaden för respektive anläggning, första hjälpen tavlor finns uppsatta på 
flertalet ställen i byggnaderna. 
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6.13  Besiktningskrav för maskiner 
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa 
tidsintervall. Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på 
arbetsplatsen. Maskiner som används inom området ska vara besiktade och intyg ska kunna uppvisas på 
anmodan. Där förarbevis krävs skall även detta kunna uppvisas vid anmodan. 

6.14  Bullrande verksamhet 
Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels 
genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att 
avskärma speciellt bullrande arbeten. Om bullernivån överskrider hygieniska gränsvärden trots möjliga 
vidtagna åtgärder ska hörselskydd användas.  

6.15  Elsäkerhet 
Endast behörig person får göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent.  Var rädd om kablarna - de 
skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Häng upp kablarna så att de inte göms under 
snö eller skadas genom att någon exempelvis trampar på dem om de ligger på vasst underlag. Elkablar får inte 
köras över med fordon, kabelöverfarter ska finnas där elkablar går över vägar med trafik. Skadade elkablar får 
under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen. 

6.16  Bryt & Lås 

Innebörden av Bryt och Lås är följande: 

Bryta maskinens energitillförsel samt säkerställa att maskinen inte påverkas av andra energier (ex. hydraul-, 
lufttryck) och spärra/låsa maskinen mot oavsiktlig rörelse.  

OBS! Bryt och Lås gäller för alla tillfällen där arbete skall utföras på maskinell utrustning. 

 Kom ihåg att DU har ett personligt ansvar när du arbetar inom maskinens riskområde. Du är skyldig att: 

 Säkerställa att maskinen stannats på ordinarie sätt innan säkerhetsbrytaren/kraftförsörjningen slås av. 
 Låsa brytaren med personligt nyckellås (namnbricka ska finnas monterad på hänglåset). 
 Spärra maskinen mot oavsiktlig rörelse. 
 Efter arbetet, kontrollera att alla verktyg och alla ytor är renstädade. 
 Säkerställ att alla skydd är återmonterade. 
 Ta bort den mekaniska spärren. 
 Ta bort det personliga nyckellåset. 
 ”Som siste man” återställa kraftförsörjningen. 

6.17 Brandfara och brandberedskap 
Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. 
Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. Arbetsledaren skall försäkra sig om innan arbete påbörjas att 
samtliga som skall utföra arbetet har vetskap om var utrymningsvägarna är belägna. Man bör förvissa sig om 
var brandsläckare finns. Gas och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad och 
varningsskyltad plats. Gasflaskor ska alltid vara väl förankrade så att de ej kan ramla omkull. Entreprenören ska 
ha tillräcklig och relevant släckningsutrustning på sitt arbetsområde. Minst en brandsläckare ska finnas i varje 
entreprenadmaskin, arbetsfordon/servicebil och motsvarande som används på arbetsområdet. 

6.18       Heta arbeten 
Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt Arbeten med 
gaslågor för uppvärmning eller upptining. Inga Heta Arbeten får påbörjas utan att den tillståndsansvarige 
lämnat tillstånd. 
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6.19  Sprängning i gruvan 
Sprängningar i gruvan sker på flera olika ställen över hela dagbrottet enligt ett planerat schema. Sprängningar 
kan förekomma alla vardagar och vid olika tidpunkter. Riskområde är normalt 700 m och framgår av karta (se 
bild nedan) på sprängvarning. Information om sprängning kan fås av gruvledning eller sprängarbas. 
 

 
Information om förestående sprängning, ”sprängvarning”, ges till berörd personal och entreprenörer via SMS-
utskick till mobiltelefon. Information om hur man anmäler sig för sprängvarningsutskick finns på Kaunis Irons 
hemsida (https://www.kaunisiron.se/). Vidare anslås affischer “Sprängvarning” på olika informationstavlor 
inom anläggningen. 
Entreprenör som ska utföra arbete i dagbrott måste ha tillgång till radiokommunikation med gruvledningen. 

6.20 Skyddsanordningar 
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert 
utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att 
förhindra att någon skadar sig. Vid en avspärrning ska det alltid framgå vem som spärrat av området, skylt skall 
finnas uppsatt där det framgår företagsnamn, namn på person och telefonnummer till den som spärrat av. När 
skyddsanordningen inte längre behövs ska den plockas bort. Avspärrningar ska respekteras av samtliga! Ibland 
kan avspärrning behöva kompletteras tillfälligt med vakt.  
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Observera!! 
Inga skyddsanordningar får plockas bort innan kontakt tagits med den som satt upp avspärrningen och/eller 
med samordningsansvarig. Skyddsanordning som tillfälligt tagits bort för att kunna utföra ett arbete skall 
återställas. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och 
samordningsansvarig. Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 § 2. 

6.21  Arbete på hög höjd 
Arbete på hög höjd anses vara alla arbeten som sker över 2 meter. Vid arbete på hög höjd skall fallsele eller 
skyddsräcken användas. Vid arbete som utförs från skylift, saxlift eller liknande skall alltid fallsele användas, 
förankring av selen sker i korg. Fallsele skall även användas vid färd med mobil arbetsplattform. Det är inte 
tillåtet att klättra i och ur den mobila arbetsplattformens korg när den lämnat parkeringsläget på marken. 

6.22  Ställningar 
Ställningar får ej användas innan de besiktats och godkänts av behörig ställningsbyggare. Det är strängt 
förbjudet att på egen hand göra ingrepp i en ställning utan tillstånd. 

6.23  Kemikalier 
Om det finns flera jämförbara alternativ skall det som är mest skonsamt mot människa och miljö väljas. Om 
farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som 
varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Information i säkerhetsdatablad ska 
finnas snabbt tillgänglig om olycka skulle inträffa. 
 
Vid användning: 
Under användning ska kemikalierna ifråga aldrig sättas direkt ned på backen utan någon form av 
uppsamlingskärl. Efter arbetspassets slut placeras kemikalien åter på dess förvaringsplats. 
 
Sammanfattning: 

 Kärl innehållande kemikalier ska aldrig förvaras direkt på marken utan alltid på en tät beständig yta. 
 Påkörningsskydd ska finnas vid risk för påkörning. 
 Kemikalier som kan reagera med varandra skall förvaras med tillbörligt säkerhetsavstånd. 
 Absorptionsmaterial ska finnas på plats. 
 Säkra tappkranar samt regnskydd och tillbörliga uppsamlingskärl skall finnas. 
 Uppsamlingsvolym ska vara anpassat för kärlets innehåll. 
 Besiktningskrav ska följas på sådan förvaring som kräver detta. 
 Efter användning ska kemikalien lämnas åter på förvaringsplats. 

 
Kemikalieanmälan/ansökan 
Senast två veckor innan kemikalier tas in på området ska dessa anmälas till samordningsansvarig, se 
kontaktlista. Förteckningen över kemiska ämnen/produkter sparas och delges kontaktperson på Kaunis Iron på 
förfrågan. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen och kunna delges vid förfrågan. Vid 
användning av farliga kemikalier som kan utgöra fara för miljö-/människa skall en riskanalys göras och delges 
Kaunis Iron. Även produkter som tidigare har använts på andra platser och för andra arbeten inom Kaunis Iron 
skall en ny anmälan göras innan kemikalierna tas in för användning inom projektet. Säkerhetsdatablad samt 
kemikalieförteckning skall vara på svenska. 

6.24  Härdplastarbeten 
Vid allt arbete med härdplast, härdplastkomponent och/eller när de utsätts för höga temperaturer d.v.s. så 
kallad termisk nedbrytning etc. inom Kaunis Irons industriområde skall följande beaktas: 
 

 Riskbedömning 
 Avspärrning/inkapsling (anpassas till arbetets art och omfattning) 
 Utsugningsventilation 
 Personlig skyddsutrustning 
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 Skyltning med följande information: Vilka HP-produkter som används, Tidsangivelser, eventuellt stopp 
för tillträde och vädring av lokal. 

 Utbildning 
 Läkarundersökning 
 

Vid alla arbetsuppgifter där termisk nedbrytning kan förekomma skall man ta reda på vad materialet är 
behandlat med t.ex. målad, limmad, belagd med. Om det inte kan fastställas ska man arbeta utifrån det som 
gäller för härdplastarbeten, för mer information se föreskriften AFS 2014:43 Härdplaster. 

6.25  Underentreprenörer (UE) 
Anmälan av ny UE skall göras till kontaktperson hos beställaren efter genomförd MBL §38.  

6.26  Materialupplag 
Inga förberedande arbeten eller etablering av bodar/tält får förekomma på upplagsplatserna innan tillstånd fås 
från kontaktperson hos beställaren.  Om arbeten utförs på upplagsområde är respektive entreprenör ansvarig 
för att utrustning och bemanning för första hjälpen insatser är betryggad. Detta innebär även ett ansvar att se 
över att allt arbete, utrustning, hantering av material etc. överensstämmer med gällande lagar och regler. Vid 
etablering på området är entreprenören skyldig att rapportera eventuella brister, ex gammalt skräp eller annat 
avfall. Om rapportering uteblir så faller ansvaret för åtgärder på respektive entreprenör. 

6.27  Avfall 
Avfall skall sorteras på angivet sätt. Kärl för källsortering finns på flera platser på Kaunis Irons anläggningar. Vid 
osäkerhet om hur ex. kemikalier skall sorteras finns detta angivet i tillhörande säkerhetsdatablad. 

6.28  Spillberedskap 

Alla som arbetar inne på området skall ha spillberedskap i form av t.ex. Absol i tillräcklig omfattning. Vid större 
läckage som ej går att hantera på egen hand tag genast kontakt med miljösamordnare eller din kontaktperson.  

Sanering av spill skall ske omgående. Ihop samling och bortforsling av förorenat material ska ske till anvisad 
plats. Kom ihåg att alla miljöavvikelser skall rapporteras! 

6.29  Godsmottagning 
Generellt gäller för ALLA transporter till Kaunis Irons anläggningar, att dessa ska föranmäla sin ankomst två (2) 
timmar före ankomst till mottagarens kontaktperson. 

6.30 Besökare  
Samordningsansvariga skall godkänna besök till respektive verksamhet. Ansvarig person går igenom 
säkerhetsreglerna för tillfälliga besökare samt utrustar samtliga med avsedd säkerhetsutrustning. Vid 
utpassering ansvarar kontaktperson för att säkerställa att alla är ute ur området. 

6.31  Externa kontakter, extern information 
Alla externa kontakter/information gällande Kaunis Iron skall hanteras via platschefen i Kaunisvaara, se 
kontaktlista bilaga 1. 

6.32  Rökning 
Rökning är förbjuden i alla Kaunis Irons byggnader och fordon. 

6.33  Fotoförbud 
Ett generellt fotoförbud gäller inom hela vårt gruvområde, både för besökare och anställda. Vissa personer har 
ett löpande tillstånd att fotografera för exempelvis dokumentation. Det generella fotoförbudet kan upphävas 
av platschefen eller av platsansvarig. Om tillfälligt tillstånd att fotografera på området lämnas till enskild person 
är det viktigt att personen känner till att det inte är tillåtet att publicera några bilder i någon media innan dessa 
är godkända av platschef eller platsansvarig. Detta gäller alltså publicering i alla typer av media så som sociala 
medier, presentationer, dagstidningar, avhandlingar, facktidningar, hemsidor och liknande. 
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6.34  Minderåriga på site 
Inga minderåriga, det vill säga personer under 18 år, får arbeta inom Kaunis Irons anläggningar. Minderåriga 
besökare får endast förekomma i form av strukturerade besök, t.ex. skolklass som får en guidad tur. 
Minderåriga som följer med en förälder till arbetet som prao eller av annan anledning är ej tillåtet, undantag 
får endast beviljas av platschef eller platsansvarig.   

6.35 Allmänt för Entreprenörer 
Allt arbete för beställaren bedrivs helt under entreprenörens arbetsledning och arbetsgivaransvar. 
Arbetsgivarens ansvar för de egna medarbetarna gäller alltid. Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla 
personlig skyddsutrustning för sina anställda. 
 
Varje entreprenör skall ha anhöriglista för sina medarbetare. 
 
Varje entreprenör skall ha förteckning/lista över besiktnings-/kontrollpliktiga lyftanordningar och lyftredskap 
samt fordon/maskiner. 
 
Varje entreprenör skall ha dokumentation (förteckning/lista) över arbetstagarnas kunskaper, utbildningar, 
certifikat, skriftliga tillstånd för maskindrivna lyftanordningar etc. 
 
Förskjutning av arbetstiden får ej ske utan överenskommelse med samordningsansvarig eller kontaktperson på 
Kaunis Iron. 
 
Entreprenören får inte anlita personal anställd av beställaren. 
 
Entreprenören skall till beställaren meddela vilka underentreprenörer som anlitas. 
 
Om avtal upprättas mellan entreprenören och intresseorganisation skall inga som helst konsekvenser därav få 
återverka på entreprenörens avtal med beställaren. 
Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga hjälpmedel och utföra samt bekosta arbeten för 
entreprenaden om ej annat särskilt överenskommits. 
 
Beställaren kan efter överenskommelse tillhandahålla resurser och/eller utrustning, t.ex. lyftutrustning. 
 
Nyttjande av tjänst eller utrustning tillhandahållen av beställaren sker under entreprenörens ansvar. 

7 LOKALA REGLER 

7.1 Dagbrottet med kross, grizzly och malmlada. 

Specifika regler som gäller vid arbete eller besök i dagbrottet. 

7.1.1 Tillträde till Dagbrottet 

Tillstånd från gruvchef eller produktionssamordnare krävs innan man åker ner i dagbrottet. Personbilar 
som kör ner i dagbrottet skall vara utrustade med flagga och blixtljus. Flagga finns att låna vid grinden vid 
behov. OBS! Kom ihåg att återlämna denna innan Ni lämnar området. Belysningen på fordonen som kör i 
dagbrottet ska vara i gott skick och halvljus användas vid färd. Blinkfyr skall alltid användas i 
produktionsområdet. Hastighetsgränsen i dagbrottet är 50 km/h. 

7.1.2 Samordningsmöten 

Samordningsmöten för Kaunis Irons personal och entreprenörer hålls vardagar kl 07:30 i Kaunis Irons 
kontorsbyggnad.   
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7.1.3 Skyddsronder 

Skyddsronder genomförs regelbundet i dagbrottet, protokoll från skyddsronderna sätts upp i gruvkontoret. 

7.1.4 Vid arbete i dagbrottet 
 Entreprenörens egen riskbedömning på sitt arbete skall inlämnas till gruvchef eller 

produktionssamordnare innan arbete får påbörjas 
 Radio skall användas vid arbete eller besök i gruvan. Entreprenör är skyldig att ordna radio till sina 

anställda.  
 Entreprenörer ska ha svensktalande arbetsledning på plats. 

7.1.5 Vid sprängning 

Det är förbjudet att beträda kopplad salva. Kopplad salva ska vara avspärrad, och denna får ej beträdas 
utan tillstånd från sprängarbas, vilket gäller såväl maskiner som personer. 

Tider för sprängning anslås i god tid och kan alltid erhållas från gruvchef, produktionssamordnare eller 
sprängarbas. Utrymning av området skall påbörjas senast 30 minuter innan planerad sprängning. Eventuell 
maskinflytt ska vara klar senast 20 minuter innan planerad sprängning. Produktionssamordnare är 
utrymningsansvarig. 

7.1.6 Kablar i gruvan 

Elkablar används i gruvan, dessa får endast köras över om de redan är skyddade av en godkänd 
kabelöverfart. Det är INTE är tillåtet att köra över oskyddade kablar då detta kan leda till att kabeln skadas 
med personskaderisker som följd. 

7.1.7 Personlig skyddsutrustning inne i kross, grizzly, malmlada och bandgångar. 

Alla som arbetar i ovanstående anläggningar ska ha personlig nödbelysning, ex. pannlampa eller ficklampa 
samt hörselskydd. Vid arbete i Grizzly under drift skall mask med minst filter klass P3 användas. 

7.2 Anrikningsverket med tillhörande anläggningar 

Specifika regler gäller vid arbete i anrikningsverket med tillhörande anläggningar. 

7.2.1 Besök i Anrikningsverket med tillhörande anläggningar 

      Alla besök skall godkännas av samordningsansvarig eller skiftgående 1:e man, se bilaga 1. 

7.2.2 Samordningsmöten 

   Samordningsmöten för arbeten i anrikningsverket hålls i anrikningsverkets kontor vardagar kl 07:30 .   

7.2.3 Skyddsronder 

  Ansvarig entreprenör genomför skyddsronder regelbundet i anrikningsverket. 

7.2.4 Personlig skyddsutrustning i anrikningsverket med tillhörande anläggningar. 

Alla som arbetar i anrikningsverket med tillhörande anläggningar ska ha personlig nödbelysning, ex. 
pannlampa eller ficklampa. Hörselskydd skall användas i anläggningarna.   

7.3 Trafikledningscentral i Junosuando 

7.3.1 Tillträde till anläggningen 

Besök skall anmälas i förväg till platschefen för trafikledningscentralen, se bilaga 1 
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7.3.2 Samordningsmöten 

Samordningsmöten för Kaunis Irons anställda och entreprenörer hålls löpande efter behov. 

Samordningsansvarig för trafikledningscentral i Junosuando, se bilaga 1. 

7.3.3 Skyddsronder 

Skyddsronder genomförs löpande efter behov dock minst en gång per månad, protokoll från 
skyddsronderna sätts upp i fikarummet på trafikledningscentralen. 

7.4 Omlastningsterminal i Pitkäjärvi 

7.4.1 Tillträde till anläggningen 

Besök skall anmälas i förväg till platsansvarige för omlastningsterminalen, se bilaga 1. Beviljas tillstånd till 
området lånas en transponder ut för att fordonet ska kunna passera in och ut genom grinden. 
Transponderlånet kvitteras på en lista på platskontoret och återlämnas efter besöket/arbetet. All personal 
som behöver komma in på området behöver få sitt SSG kort registrerat hos platsansvarig för att beviljas 
tillträde.  Tillträde sker genom snurrgrind placerad på parkeringen utanför kontoret.  

7.4.2 Samordningsmöten 

Samordningsmöten för Kaunis Irons anställda och entreprenörer hålls löpande efter behov. 

Samordningsansvarig för omlastningsterminalen i Pitkäjärvi, se bilaga 1. 

7.4.3 Skyddsronder 

Skyddsronder genomförs löpande efter behov dock minst en gång per månad, protokoll från 
skyddsronderna sätts upp i fikarummet på omlastningsterminalen. 

7.4.4 Arbete i lagerhall 

Vid arbete utanför maskin/fordon i lagerhall under drift skall mask med minst filter klass P3 användas. 

7.4.5 Spårområden 

Det är förbjudet att beträda spårområdena utan specifik utbildning ”Vistas i spår”.  

Spårområdena får endast beträdas av: 

 Anställda med specifik utbildning 
 Entreprenörer med specifik utbildning anlitade för kontroll/underhåll av spåranläggning eller 

järnvägsfordon  
 Entreprenörer med specifik utbildning anlitade för annan verksamhet på själva spåranläggningen 

För övriga arbeten som sker inom säkerhetszonen eller i närhet av zonen ansvarar platsansvarige för 
erforderligt skyddsåtgärder. Med säkerhetszon avses ett avstånd av 2,2 m från räls ytterkant. 

 


