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Enligt sändlista
 

Förbud mot trafik med farligt gods genom Luleå centrum

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning med regelgivning. 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Länsstyrelsen i Norrbottens län avser att, efter framställan från Luleå 
kommun och genom beslut om lokala trafikföreskrifter, införa förbud 
mot trafik med farligt gods (ADR-S) i centrala Luleå enligt karta 1. 
Rekommenderad väg för farligt gods framgår av karta 2, vilket redan 
är den väg som Länsstyrelsen rekommenderar för transport av farligt 
gods (se Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2021, 25 FS 
2021:1 och Trafikverkets Nationella Vägdatabas). 

Karta 1 – förbud mot farligt gods genom Luleå centrum  
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Karta 2 – rekommenderad färdväg för transport av farligt gods. 

Bakgrunden är att på centrumhalvön i Luleå, längs med de större 
trafiklederna finns idag en stor mängd bostäder och Luleå kommun 
har för avsikt att förtäta Luleå centrum med ny bebyggelse. Ny 
bebyggelse kommer att uppföras i områden nära trafikleder och 
förtätningen kommer att medföra att befolkningen i centrum ökar 
vilket innebär att transporter av farligt gods genom centrum kommer 
blir än mindre lämpligt i en framtid. En olycka eller ett tillbud med en 
ADR-transport skulle kunna få allvarliga konsekvenser i centrala 
Luleå. Tung trafik, däribland ADR-transporter, kan alltså inte använda 
Södra hamnleden från Malmuddsviadukten till Rådstugatan samt 
Sandviksgatan från Rådstugatan till Bergnäsbron för att ta sig till 
målpunkter. 

Länsstyrelsen har begärt uppgifter från Luleå kommun gällande hur 
många transporter av farligt gods per år det är fråga om samt vilken 
typ av farligt gods som vanligtvis transporteras. Luleå kommun, som 
har låtit utföra manuell räkning av fordon som förs med orange 
skyltning på Sandviksgatan i höjd med kvarteret Biet i Luleå. 
Räkningarna skedde mellan kl 06.00 och 19.00 den 15:e, 18:e och 
21:e oktober 2021 har framfört följande. Totalt passerade 8 fordon 
med orangea skyltar fördelade på 5 stycken den 15:e, 1 styck den 18:e 
och 3 stycken den 21:e. Skyltning på fordon kunde inte utläsas för 3 
av lastbilarna. Fyra av lastbilarna var märkta med UNnr 1203 och 
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farlighetsnummer 33 betydande att godset var bensin. En av 
lastbilarna var märkt UNnr 3082 och farlighetsnummer 32 betydande 
att godset var miljöfarligt ämne, flytande. En av lastbilarna var märkt 
UNnr 1814 och farlighetsnummer 80 betydande att godset var 
kaliumhydroxid. Alla observerade fordon var av typen Lastbil med 
släp. Kommunens ordinarie trafikmätning utfördes under vecka 39, 
2021, vilket är två veckor innan den manuella räkningen. Denna 
trafikmätning anses spegla de trafikflöden som rådde vid den 
manuella räkningen väl. Vardagsdygnstrafiken uppgick till 16 240 
fordon varav 8,9% var tung trafik. I tung trafik ingår alla fordon med 
axelavstånd över 330 centimeter vilket innebär att även större 
personbilar och såväl lokaltrafik som regiontrafik med buss ingår i 
denna procentsats. Av vardagsdygnstrafiken så passerar mellan 84% 
och 87% under de timmar som den manuella räkningen utfördes. En 
uppskattning av antalet transporter med farligt gods under ett år 
beräknas till (5 * 365) / 0,84 = 2170. Detta baserat på det högsta 
observerade antalet i den manuella beräkningen och omräknat med 
andel av total vardagsdygnstrafik för timmarna 06:00 till 19:00 
multiplicerat med 365 dagar.

2. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns 
för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om 
någon reglering inte kommer till stånd

Införs ingen reglering är risken för allvarliga tillbud fortsatt hög. 
Någon alternativ lösning är svår att se. Flytt av verksamheter eller 
stora investeringar i föreslagen förbudssträcka för att göra den säkrare 
för ADR-transporter bedöms inte som samhällsekonomiskt 
försvarbart.

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen.

Samtliga transporter med krav på märkning av farligt gods (ADR-S) 
berörs. 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som 
myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Länsstyrelsen har genom 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § första 
stycket 2 c trafikförordningen (1998:1276) getts bemyndigande att 
reglera frågan. 
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5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser regleringen medför 

Åtgärden medför kostnadsmässiga effekter då restiderna i vissa fall 
blir längre för transporter som ska till eller från upphämtnings- eller 
avlämningsställen nära centrum i Luleå. Dessa konsekvenser är 
oundvikliga och ska ställas mot de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av en olycka med farligt gods inom det tilltänkta 
förbudsområdet som bedöms som mycket större.

Miljökonsekvenserna i form av längre restider får även de i 
sammanhanget bedömas som oundvikliga och ringa i sammanhanget. 

Då vägsträckan som framgår av karta 1 ovan inte bedöms som lämplig 
för ADR-transporter och därmed inte är ett alternativ i någon mening 
så är en beräkning av kostnader för fysiska åtgärder för att trafiksäkra 
denna väg för ADR-transporter inte aktuell. 

Då nu föreslagen rekommenderad sträcka för transport av farligt gods 
redan i dagsläget är utpekad av Länsstyrelsen som rekommenderad 
färdväg kan Länsstyrelsen inte se att en reglering om detta skulle 
ändra redan nu befintlig riskbild på annat sätt än att risken för olycka i 
centrala Luleå minskar. 

Trots föreslagen reglering är det av vikt att transport av farligt gods får 
ske på den ur säkerhetssynpunkt kortaste och lämpligaste vägen från 
närmsta tillåtna transportväg för farligt gods och från/till mottagare 
och avsändare inom förbudsområdet. 

Det är även av vikt att transport av farligt gods får ske på den 
förbjudna sträckan om den rekommenderade vägen förbi Luleå 
centrum av någon anledning inte är framkomlig. Då oframkomlighet 
kan uppstå plötsligt och för att transportörer av farligt gods inte ska 
behöva vänta på besked om möjlighet att transportera godset en annan 
väg, vilket bl.a. kan få ekonomiska konsekvenser, är det av vikt att 
den förbjudna sträckan får nyttjas vid dessa tillfällen.  Ett 
dispensförfarande i ett sådant läge är därmed inte aktuellt. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer 
med eller går utöver de skyldigheter som följer av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Föreskriften bedöms inte påverka Sveriges skyldigheter med 
anledning av anslutningen till Europeiska unionen.
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7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när 
det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det 
finns behov av speciella informationsinsatser.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft tre veckor efter beslut är fattat. 
Inga speciella informationsinsatser förutom sedvanligt kungörande i 
Svensk Trafikföreskriftssamling, www.stfs.se samt ev. utmärkning på 
platsen bedöms som nödvändiga. Väghållningsmyndigheten avgör 
behovet av fysisk utmärkning med vägmärken samt utför denna. 

Sofia Sandelid

Bilaga
Förslag på lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med farligt gods, 
25TFS 2022:XX

Sändlista
Luleå kommun, helena.sjaunja@lulea.se 

MSB, registrator@msb.se 

Trafikverket Region Nord, trafikverket@trafikverket.se 

Räddningstjänsten i Luleå, cecilia.ylikangas@rtj.lulea.se 

Sveriges åkeriföretag, info@akeri.se 

Polismyndigheten Region Nord, registrator.nord@polisen.se 

Svedavia, info@luleaairport.se  

Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 

Luleå Hamn AB, lulea.hamn@portlulea.com 

LKAB, info@lkab.com 

SSAB, miljo.lulea@ssab.com

Preem, order@preem.se 
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St 1, kundservice@st1.se 
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