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Allmänna villkor för inpassering till Luleå Hamn
Inpasseringstillstånd
•
•

Inpasseringstillståndet är personligt och taggen/kortet för inpassering är en värdehandling.
Tillståndsinnehavaren ansvarar själv för att bevaka giltighetstiden på sitt inpasseringstillstånd samt i
god tid ansöka om eventuell förlängning.

•

Luleå Hamn ska meddelas om giltigheten på inpasseringstillståndet ska upphöra före registrerat
slutdatum.
Förlust av inpasseringstillstånd ska omgående anmälas till Luleå Hamn.
Tagg/kort ska, när så är möjligt, återlämnas efter tillståndet har upphört.
Felanvändning som medför utryckning av servicepersonal eller tjänsteman i beredskap samt uppkomna
skador kommer att debiteras ansvarig arbetsgivare alt. tillståndsinnehavaren (privatperson).

•
•
•

Avslag på ansökan till inpasseringstillstånd samt återkallande av befintligt tillstånd kan göras om:
•
personen saknar giltig orsak att vistas på området.
•
inpasseringstagg/kort har använts av annan person.
•
tillståndet använts för att vistas på området i annat ärende, än det som angivits i ansökan.
•
underlåtenhet att inte respektera angivna regler, uppmaningar från ansvarig personal och/eller
föreskrifter inne på området.
•
andra skäl som gör att tillstånd att vistas på området inte är lämpligt.
Identifiering och personuppgifter
•
Fotolegitimation ska uppvisas vid utlämning av inpasseringstagg/kort.
•
Lämnade personuppgifter lagras i Luleå Hamns passagesystem i enlighet med GDPR.
•
Samtliga passager registreras och lagras.
•
Samtliga inpasseringsgrindar är kamerabevakade.
•
Den som befinner sig inom eller invid Luleå Hamns område ska vid begäran från behörig person kunna
uppvisa fotolegitimation.
•
Innehav av inpasseringstillstånd innebär även ett godkännande av eventuell kontroll av fordon.

Kostnader
Vid utfärdande av ny tagg samt för förlorad tagg uttas en avgift om 300 kr/st exkl moms, vid eventuell
förlängning tillkommer ingen ytterligare avgift. Påkörda grindar och andra skador uppkomna genom
oaktsamhet debiteras ansvarig arbetsgivare alt. tillståndsinnehavaren (privatperson).

Kontakt
0920-45 68 00 lulea.hamn@portlulea.com
Kontakt vid tekniska fel/skador 070-325 12 87 (dygnet runt beredskap)

Regler och föreskrifter
Luleå Hamn utgör hamnskyddsområde enligt Lagen om hamnskydd och innefattar ISPS-områden enligt
Lagen om sjöfartskydd.
Som innehavare av inpasseringstillstånd medför 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

Verksamhetsutövare/tillståndsinnehavare är ansvarig för sina besökare under hela vistelsen.
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Arbetstillstånd och krav på personlig skyddsutrustning
Entreprenörer som ska utföra arbeten inom området behöver ett arbetstillstånd och/eller tillstånd för heta
arbeten. Luleå hamn är samordningsansvarig och ska kontaktas vid varje arbetstillfälle.
Verksamhetsutövare som anlitar entreprenör inom egen verksamhet ska tillse att entreprenören har de
tillstånd som krävs samt kännedom om regler, föreskrifter, rutiner och risker som förekommer inom
området. Arbetstillstånd inom arrendeområden ska meddelas Luleå Hamn om det kan påverka övriga
arbeten eller aktörer.
Grundläggande krav vid utförande av arbete (kan justeras efter riskbedömning)
Hjälm
SS-EN ISO 397 Skadad hjälm eller hjälm med utgånget datum
är ej godkänd.
Skyddsskor
SS-EN ISO 20345, S3 (tät ovandel, spiktrampskydd, mönstrad
sula)
Skyddskläder
•
Varsel klass 2
ISO 20471 samlad klass minst 2
Arbetshandskar
Räddningsväst ska användas vid förtöjningsarbete, vid arbete på däck och på kaj/pir/bryggor, om det
inte är uppenbart onödigt, samt vid annat arbete där det finns risk att falla i vattnet.

Särskilda villkor Strömören
Grinden till Strömören är normalt öppen för behöriga vardagar kl 06.00 – 17.00, övriga tider krävs
inpasseringstagg/kort. Besökande kontaktar verksamhetsutövaren/fastighetsägaren för inpassering.
Området utgör zon med parkeringsförbud. Parkering endast på anvisad plats.
Vid beviljat tillträde till Strömörpiren avser det endast piren, ej Victoriahamnen.

Särskilda villkor 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§
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.
Tillfälliga besökare, utan inpasseringstillstånd, kontaktar företaget som ska besökas. Företaget ombesörjer
därefter in-/utpassering för besökaren genom lotsning. Gäller endast värdföretagen LKAB, ST1, Ragn-Sells
och Stena Recycling. Värdföretaget är ansvarigt för besökaren under dennes vistelse inom området och ska
tillse att besökaren följer gällande regler och föreskrifter.
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Regler för säkerhet och personlig utrustning
Inom områdets respektive depåer/verksamheter kan andra krav tillkomma. Kraven gäller ej vid
transport i fordon genom hamnområdet och/eller promenad mellan fordon och kontorsbyggnad.

Personlig skyddsutrustning vid utförande av arbete

Hjälm
Skadad hjälm eller hjälm
med utgånget datum är
ej godkänd.
SS-EN ISO 397

Ögonskydd
Visir på hjälm eller tillgång till
skyddsglasögon (ej vanliga
glasögon).
SS-EN 166 med lägsta klass 1F

Skyddsskor
SS-EN ISO 20345, S3
(tät ovandel, spiktrampskydd, mönstrad sula)

Skyddshandskar

Skyddskläder
Antistatisk, Flamskyddad,
(gäller endast EX-zoner)
Varsel klass 2
SS-EN ISO 1149-5
SS-EN ISO 11612
ISO 20471
För besökare utanför EX-klassade utrymmen/områden krävs följande
skyddsutrustning.
Hjälm med visir

Skyddsskor

Mobiltelefon eller annan
mobil elektrisk/elektronisk
utrustning som inte är EXklassad får endast användas
inomhus.

Varselväst

Fotografering inom området
är ej tillåten.

Parkering endast på anvisad
plats.

Förbud mot rökning och
öppen eld.

Driftchef Uddebo Oljehamn 0920-45 68 04
Drift Uddebo Oljehamn dagtid 070-329 40 18

TiB Luleå Hamn 070-325 12 87
Beredskap Drift Uddebo Oljehamn 070-839 40 23

