Giltig fr o m: 2019-12-10
Utgåva: 5.0

Allmänna villkor för inpassering till Luleå Hamn
Omfattning
Dessa allmänna villkor omfattar inpassering till Luleå Hamns hamnområde och lokaler. För de hamndelar som
har särskilda villkor är dessa särskilt specificerade på sista sidan (3).

Inpasseringstillstånd
Följande kategorier kan erhålla inpasseringstillstånd:
•
•
•
•

Anställda på företag som genom hyres-/arrendeavtal med Luleå Hamn bedriver verksamhet inom
hamnområdet, s k verksamhetsutövare
Fastighetsägare på Sandön med avtal om båtplats i småbåtshamnen
Anställda hos entreprenörer som utför arbeten åt Luleå Hamn eller verksamhetsutövare.
Anställda åt speditörer för avhämtande/avlämnande av gods från/till verksamhetsutövare

För att erhålla inpasseringstillstånd ska ansökan göras på blankett ”Ansökan om tillträde till Luleå Hamn”.
Inpasseringstillståndet erhåller man därefter i form av en tagg samt till vissa passager en behörighetskod.
Avslag på ansökan till inpasseringstillstånd samt spärrning av befintligt tillstånd kan göras om:
•
•
•
•
•
•
•

personen saknar giltig orsak att vistas på området
tillstånd har lånats ut till annan person
tillstånd överlåtits till annan utan Luleå Hamns godkännande
tillståndet använts för att vistas på området i annat ärende, än det som angivits i ansökan
underlåtenhet att inte respektera angivna regler och föreskrifter inne på området
ansvariga på Luleå Hamn misstänker att oriktiga uppgifter angetts i ansökan
andra skäl som gör att tillstånd inte är lämpligt

Övriga villkor och information
•
•
•
•
•
•
•

•

Inpasseringstillståndet är personligt och är en värdehandling.
Sökande ansvarar själv för att bevaka giltighetstiden på sitt inpasseringstillstånd samt, om ev
förlängning ska ske, i god tid ansöka om förlängning.
Lämnade personuppgifter lagras i Luleå Hamns passagesystem i enlighet med GDPR.
Överlåtelse/namnändring av inpasseringstillstånd kan ej ske. Nytt inpasseringstillstånd utfärdas.
Förlust av inpasseringstillstånd ska omgående anmälas till Luleå Hamn.
Samtliga passager registreras och spelas in via kamerabevakning. Se Luleå Hamns hemsida vad som
gäller för kamerabevakning.
Felanvändning som medför utryckning av servicepersonal eller tjänsteman i beredskap samt uppkomna
skador kommer att debiteras ansvarig arbetsgivare alt. tillståndsinnehavaren (privatperson)
Viktigt att meddela Luleå Hamn om giltigheten på inpasseringstillståndet ska upphöra före registrerat
slutdatum.

Regler och föreskrifter
Luleå Hamns område är ISPS-område enligt Lagen om sjöfartskydd (2004:487)
Som innehavare av inpasseringstillstånd har man skyldighet att informera sig om gällande regler, föreskrifter,
rutiner och risker för att vistas/arbeta inom området. De som vistas i hamnområdet ska:
•
•
•
•
•

följa gällande Hamnordning
följa Luleå Hamns driftföreskrifter
följa övriga anvisningar och restriktioner
följa angivna säkerhetsinstruktioner
där det krävs använda skyddsutrustning
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Verksamhetsutövare, som anlitar entreprenör ska tillse att entreprenören har kännedom om regler, föreskrifter,
rutiner och risker som förekommer inom området.
Vid ev medföljande med tillståndsinnehavare är tillståndsinnehavaren ansvarig för den medföljande.
Entreprenörer som ska utföra arbeten inom området behöver ett arbetstillstånd och/eller tillstånd för heta
arbeten. I vissa fall räcker det med endast en anmälan. Luleå Hamn är samordningsansvarig och kontaktas vid
varje arbetstillfälle.
Den som befinner sig inom eller invid Luleå Hamns område ska vid begäran från behörig person kunna uppvisa
fotolegitimation.

Kostnader
Vid utfärdande av ny tagg samt för förlorad tagg uttas en avgift om 300:-/st exkl moms, ev förlängning ingår.
Påkörda bommar, grindar och andra skador uppkomna genom oaktsamhet debiteras den ansvarige för skadan.

Allmänt/ Felanmälan/ Kontakt
För uthämtning ansökt inpasseringstillstånd Luleå Hamn: Vardagar kl 08.00 – 11.00
Frågor ang inpasseringstillstånd: 0920-45 68 05, lulea.hamn@portlulea.com
Mailadress för ansökningar: lulea.hamn@portlulea.com
Felanmälningar, skador: 070-325 12 87 (dygnet runt beredskap)
För fotografering och uthämtning av inpasseringstillstånd hos västra vakten, SSAB: Vardagar 12.00 – 14.00.
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Villkor för olika hamndelar inom Luleå Hamn
Victoriahamnen/Sandskär/Bogserbåtspiren/Skvampen
För inpassering till området krävs inpasseringstillstånd från SSAB.
Ansökan görs på ”Beställning av passerkort/inkörningstillstånd” vilken ska godkännas av Luleå Hamn.
Sökanden ska därefter komplettera ansökan med fotografering hos Västra Vakten, SSAB,
vardagar kl 12.00 – 14.00. SSAB utfärdar sedan inpasseringstillstånd till området.
Observera att fr o m 2016-04-01 är Shorelink ansvarig verksamheten och säkerheten vid Victoriahamnen, det
innebär att de av Luleå hamn beviljade inpasseringarna meddelas Shorelink.
Vid inpassering till Victoriahamnen får endast förare sitta i fordonet vid passage IN/UT från området.
Medföljande passagerare måste gå via grinden. Avvikelse från detta kan innebära indraget inkörningstillstånd.

Strömörhamnen
Grinden till Strömörhamnen är öppen vardagar kl 06.00 – 17.00, övriga tider krävs inpasseringstillstånd.
Fastighetsägare Sandön: Fastighetsägare erhåller 2 taggar per hushåll kostnadsfritt, finns särskilda behov kan,
efter ansökan, ytterligare tagg utfärdas mot avgift.
Fritidshusägare (äger fastighet men är inte folkbokförd på den). Besökande, sjuktransporter mfl kontaktar
fritidshusägaren som åker över och öppnar grinden för sin gäst med sin tagg.

Uddebo Oljehamn
Uddebo oljehamn utgör skyddsobjekt enligt beslut av Länsstyrelsen i enlighet med Skyddslagen (2010:305).
Uddebo oljehamn betraktas i sin helhet som farlig anläggning enligt Lag om skydd mot olyckor
(2003:778) 2 kap §4
För inpassering till Uddebo oljehamn krävs inpasseringstillstånd.
Samtliga grindar är stängda dygnet runt.
Tillfälliga besökare, utan inpasseringstillstånd, ringer upp företaget som ska besökas. Värdföretaget ombesörjer
därefter in-/utpassering för besökaren. Det besökta företaget är ansvarigt för besökaren under dennes vistelse
inom området och ska tillse att besökaren följer gällande regler och föreskrifter.
Vid passage genom grind ska varje enskilt fordon erhålla grönt ljus från trafiksignalen och s k ”kompiskörning”
är inte tillåten. När fordonet har passerat genom grinden känner en fotocell av detta och trafiksignalen slår om
till rött, av den anledningen kan ”kompiskörning” orsaka skador på både fordon och grind, skador för vilka
chauffören blir ersättningsskyldig för.
Observera att vid vistelse i Uddebo oljehamn gäller särskilda säkerhetsföreskrifter som framgår av Luleå Hamns
driftföreskrifter samt skyltning.
Den som vill ha tillträde till eller befinner sig invid Uddebo Oljehamn är skyldig att på begäran av skyddsvakt,
polisman eller militär person:
1. uppge namn, födelsetid och hemvist,
2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling, samt
3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.
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