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Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna 

 
utfärdad den 8 januari 2003 

 
Länsstyrelsen har med stöd av 3 kap. 11 § ordningslagen och Regeringens beslut den 30 
juni 1972 meddelat förbud att beträda den utvidgade zonen A inom Esrange raketfält i 
Kiruna kommun. 

 
Beslut 

 
Länsstyrelsen meddelar förbud för envar att beträda den utvidgade zonen A inom Esrange 
raketfält i Kiruna kommun under tiden 13 januari – 28 februari 2003 mellan kl. 14.00 – 
02.00. 
 
Gränserna för utvidgad zon A har närmare bestämts i avtal den 20 november 1970 mellan 
ESRO och Sverige och sträcker sig c:a 10 kilometer norr Esrange bas. Den bildas i 
sydvästlig, sydlig och östlig riktning av gränserna för zon B. Den utvidgade A-zonens 
västliga begränsning går från B-zonens sydvästliga gräns i nordlig riktning genom 
triangelpunkten 564.4 på Koivulaki till gränsen mellan kronoparken Sappisassi 1:1 och 
Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1. Denna rågång utgör områdets norra gräns österut till 
en punkt c:a 400 meter norr om Maatajärvi, där den utvidgade zonens östra gräns möter. 
Östra gränsen utgöres av en nord-sydlig linje genom topparna Viesserova – Maatavaara till 
gränsen för zon B. Mark tillhörig Vittangi by som faller inom dessa gränser ingår inte i den 
utvidgade A-zonen. Gränserna för utvidgad zon A framgår även av karta över Kiruna 
raketfält, skala 1:200 000.  
 
Områdets exakta gräns är angiven med svart heldragen linje på karta i box på var och en av 
de varningstavlor som finns uppsatta vid stråk, stigar och andra naturliga passager till 
området. 
 
I framkomlig terräng längs gränsen finns uppsatta befästningspålar målade med 
fluorescerande röd färg på ett inbördes avstånd av c:a 75 meter. 
 
Utöver detta varningssystem utsändes ljus- och ljudsignaler på sätt som framgår av 
Norrbottens läns författningssamling (25 FS 1994:49). Dessutom kommer meddelanden på 
svenska och finska angående utvidgad zon A att distribueras till berörd befolkning i Kiruna 
kommun. 
 
Information kan också lämnas av Svenska rymdaktiebolaget via telefon, kontorstid; 0980-
72 000 samt övrig tid via telefonsvarare; 0980-72 100. 
 
 



 
 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskriften döms till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § ordningslagen. 
 
 
 
 
 
KARI MARKLUND 
 
  HANS LANDBERG 
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