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Det dammar inte, konstaterar Kiruna kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden på Kiruna kommun har utfört kontroll av
Kaunis Irons malmtåg från Pitkäjärvi till Narvik och resultatet är godkänt, det
vill säga utan anmärkning.
Så här långt har Kaunis Iron tillämpat fyra åtgärder för att förhindra att det dammar från
tågvagnarna; ytskiktet i korgarna har målats, man har investerat i en anläggning som
applicerar ”lim” på sligen innan avgång, det har installerats dränering i botten av korgarna
och så har gruvbolaget investerat i mekanik som gör det möjligt att vibrera vagnarna vid
lossning i Narvik. Åtgärder som nu visar sig är framgångsrika.
-

Dessutom filmar vi varenda resa våra malmtåg gör och har säkert 400 timmar film
som vi har analyserat utan att upptäcka damm från vagnarna, säger Andreas Lantto,
logistikchef på Kaunis Iron AB.

Precis som Kaunis Iron har även Kiruna kommun gjort filminspelningar när malmtåget är i
rullning. Vid nämndens sammanträde den 13 september togs underlaget från inspelningarna
upp som en punkt på dagordningen och då bestämdes det att lägga informationen med
godkännande till handlingarna
-

Även om det inte kom som någon överraskning att det skulle bli godkänt känns det
såklart tillfredsställande att vi har svart på vitt att vårt arbete för bästa möjliga miljö
längsmed järnvägen, gör skillnad, säger Per-Erik Lindvall, vd Kaunis Iron.

Kaunis Iron fortsätter att göra filminspelningar vid sina malmtransporter med tåg för att hela
tiden säkra sig om att det fortsätter vara så dammfritt som möjligt upp till Narvik.

För mer information kontakta;
Per-Erik Lindvall, vd och styrelseledamot Kaunis Iron, tfn 070-373 81 63, e-post
per-erik.lindvall@kaunisiron.se
Andreas Lantto, logistikchef Kaunis Iron, tfn 070-349 44 82, e-post
andreas.lantto@kaunisiron.se

Kaunis Iron AB är ett nystartat bolag med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang som har startat upp järnmalmsgruvan i Pajala. Tack
vare en stark efterfrågan, en hållbar och konkurrenskraftig produkt och med driftklara anläggningar i världsklass är siktet inställt på en
årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Vårt unika järnmalmskoncentrat som redan visat sig vara starkt efterfrågad
bland världens stålverk, har med sina gynnsamma miljöfördelar en tydlig plats på marknaden. Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska
entreprenörer. www.kaunisron.se

