Policy för ledningssystemen (KLAS) vid Stora Enso Kvarnsveden
Affärsidé: Stora Enso Kvarnsveden ska vara en ledande tillverkare av
trähaltigt tryckpapper i det övre kvalitetsregistret, för den europeiska
marknaden.
Vårt arbete bedrivs med öppenhet och en helhetssyn som överensstämmer med våra grundläggande värderingar.
Kunden i fokus: Vi ska alltid leverera rätt produkt med rätta egenskaper
vid rätt tillfälle i rätt förpackning och med rätt service, d v s att skapa
mervärde för kunden.
Resultatorientering: Vi ska åstadkomma resultat för att säkerställa vår
framtid och skapa värde för våra intressenter genom fungerande
målstyrning.
Ansvar: Vi ska leva upp till principer om uthållig utveckling i all vår
verksamhet. Genom att sätta säkerhet och hälsa först, ger vi
förutsättningar för en god arbetsmiljö, där var och en tar eget ansvar. Vi
följer eller överträffar lagar och krav. Vi arbetar med att minimera
miljöpåverkan framför allt genom att förebygga föroreningar och optimera
förbrukningen av råvaror och energi i våra processer och vid
produktutveckling.

Vägpunktskarta

Viktiga telefonnummer
Larmtelefon
Företagshälsovården
Växel

01046-651 00
01046-651 26
01046-650 00

Människan i centrum: Vi främjar de faktorer som ger engagerade,
motiverade och kompetenta medarbetare, då våra medarbetare är vår
främsta resurs.

Säkerhetschef Anders Häggqvist
Brand & säkerhet, Michael Grundén
Miljöchef, Maria Edling Hansson

01046-654 96
01046-650 94
01046-656 21

Framtidsinriktning: Vi fokuserar på framtiden och vet att det är ständiga
förbättringar som tar oss dit. Vi ska integrera utveckling med vårt dagliga
arbete.
Stora Enso Kvarnsveden AB
Heikki Tarvonen
VD

Innanför gridarna
För att få tillträde till vårt fabriksområde ska du som entreprenör ha ett personligt
inpasseringskort, som utfärdas av beställaren eller kontaktperson. Du ska också ha
genomgått SSG:s ENTRE-utbildning med godkänt resultat. Passerkortet hämtas respektive
återlämnas efter entreprenadens slut hos vår portvakt.
Minimiålder för tillträde till fabriksområdet är 12 år.
Skydds- och ordningsföreskrifter
Beställare/kontaktperson svarar för att entreprenören delges de skydds- och
ordningsföreskrifter, som är av betydelse för arbetets utförande och som inte framgår i
ENTRE-utbildningen, innan arbetet påbörjas. Entreprenörens arbets-ledning ansvarar för
vidareinformation till alla sina anställda om gällande bestämmelser. Samtliga ska
underteckna försäkran om detta.
Samordningsansvar
Riktlinjer för samordning, skyddsverksamhet mm delges entreprenören vid etableringsmöte.
Bryt & Lås – säker avställning
Entreprenören ska före ingrepp i maskin, maskinella anordningar och process-system, eller
arbete i farlig närhet av dessa, alltid via vår kontaktperson, försäkra sig om att erforderliga
åtgärder mot oavsiktlig igångsättning vidtas enligt våra skyddsrutiner för Bryt & Lås. Var och
en som arbetar med utrustningen är ansvarig för sin egen säkerhet och att följa
gällande rutiner för Bryt & Lås.
Brand- och gaslarm
Larmprov sker varje måndag kl 09.00, med brandlarm jämna veckor och gaslarm udda
veckor.
Vid pulpercentralen hanteras svaveldioxid i processen för blekmedelstillverkning.
Svaveldioxiden är kraftigt irriterande för ögon, slemhinnor och fuktig hud, höga
koncentrationer är livsfarliga.
Brandskydd – heta arbeten
De flesta av våra lokaler är utrustade med automatiskt brandlarm och/eller sprinkler.
Brandlarm utlöses förutom av brand även av avgaser från motorfordon, ånga, svetsning,
skärning och rökning. Förutom giltigt certifikat för hetarbeten ska ett skriftligt svetstillstånd
ges av den person, som är utsedd för detta genom etableringsmötet.
Telefon
Meddela vår växel och portvakt om de telefonnummer, som entreprenören kan nås på.
Datasystem
Entreprenören äger inte rätt att påbörja dataarbete utan tillstånd av chefen för Uh System.
Larm – ambulans/räddningstjänst
Larm ska ske via portvakten, tfn 01046-651 00, och ange vad det gäller. Du måste ange
närmaste vägpunkt samt ordna med vägvisare vid vägpunkten. På etableringsmötet får du
kännedom om aktuell vägpunktskarta, som även visas i denna folder.

Olycksfall och tillbud
Som entreprenör har du skyldighet att anmäla alla tillbud och olycksfall till kontaktperson
och/eller Säkerhetstjänsten, tfn 01046-654 96.
Företagshälsovård med läkare och sköterska finns inom fabriksområdet och håller normalt
öppet under dagtid kl 07.30-12.00 samt 13.00-16.30, tfn 01046-651 26.
Lyftanordningar, truckar, traktorer, mobila kranar, skylift, mm
Entreprenör ska kunna försäkra att dess personal uppfyller våra utbildningskrav till
kontaktperson, innan entreprenören ges särskilt körtillstånd att hantera dessa. Om
entreprenören har egen utrustning ska giltigt besiktningsunderlag uppvisas på anmodan
av kontaktperson.
Trafik
Entreprenör, som måste ha bil/buss inom fabriksområdet för arbetets utförande, ska via
kontaktpersonen ansöka om körtillstånd. Inpasseringstillstånd förutsätter att
stickprovskontroll får göras vid fordonets utpassering. Anvisning gällande parkeringsplatser fås genom kontaktpersonen.
För trafik inne på fabriksområdet gäller vägtrafikförordningen i tillämpliga delar. Högsta
tillåtna hastighet är 30 km/tim. Tomgångskörning, skjutsning på moped och över-nattning i
husvagn eller annat fordon, som parkerats på angränsande parkeringsytor, är inte tillåten.
Fordon får inte parkeras i våra processlokaler.
Stöldanmälan
Vid inbrott eller stöld av utrustning eller material ska anmälan göras till Säkerhets-tjänsten
via kontaktpersonen.
Post/ankommande gods
Ankommande gods och post till entreprenören ska via kontaktpersonen meddelas vår
godsmottagning eller kontorsservice.
Mottagande av entreprenör
Vid ankomst till Stora Enso Kvarnsveden ska entreprenören kontakta i beställningen
namngiven kontaktperson. Vår kontaktperson ansvarar för att etableringsinformation
genomförs innan arbetet påbörjas.
Entreprenör med egen arbetsledning ska övervaka efterlevnaden av gällande
säkerhetsbestämmelser.
Entreprenör utan egen arbetsledning ansvarar beställaren för information av gällande
säkerhetsbestämmelser med entreprenörens personal och övervakning av efterlevnad.
OBS! Underskriven försäkran ska sparas av beställaren tills entreprenaden upphört.
Entreprenör som inte följer våra säkerhetsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar
kommer att avvisas från fabriken.

