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1 september införs nya parkeringsregler
och parkeringsövervakning inom tätorten
Smedjebacken

Från och med 1 september inför
Smedjebackens kommun nya
parkeringsregler och parkeringsövervakning samt P-skiva i tätorten Smedjebacken.

Övervakning av parkering införs
för att öka trafiksäkerheten och
omsättningen på de mest attraktiva parkeringsytorna till förmån
för handeln. Vad det gäller driften
så minskar kostnaderna då vi på
ett strukturerat sätt kan t.ex. snöröja, sopa gator osv.
Det kommer att finnas två zoner
för parkering, en yttre och en inre.
I den yttre gäller datumparkering
och i den inre är det parkerings-

förbud med undantag där vägmärke för parkering finns uppsatt med
eventuella tillägg.
I och med införandet den 1 september inför vi även P-skiva som
ska användas vid parkering på
allmän parkering.

P-skiva finns att hämta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens reception
Biblioteket
Mötesplats Smedjebacken
OK/Q8		
Shell
Ica-pilen
Konsum
Perssons tobak

Vägmärke vid infart i den
yttre zonen

Vägmärken vid infart i den
inre zonen

Märket betyder att det är förbud
mot att parkera fordon på dagar
med jämnt datum på den sida av
vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum
på den sida av vägen som har udda
adressnummer.

Märket betyder att det är förbjudet
att parkera inom området förutom
där det är markerat med parkeringsmärket (E19).

Märket är uppsatt vid infarterna
till området och gäller till den plats
där nästa skylt är uppsatt och visar att det är slut på området, eller
det på annat tydligt sätt framgår
att anvisningarna på märket inte
gäller. Det kan förekomma avikelser från anvisningarna på märket.
Dessa avvikelser visas genom andra vägmärken och tilläggstavlor.
Anvisningarna på märket gäller
även efter avvikelse utan att märket upprepas.

Märket anger att ett område börjar
med de förbud eller tillåtelser som
anges med det infogade märket.
Avvikelser från anvisningarna på
märket kan visas genom tilläggstavlor och tidsbegränsningar kan
även infogas i märket.

E20. Områdesmärke

E20. Områdesmärke

Märket är uppsatt vid infarterna
till området och gäller till den
plats där nästa skylt är uppsatt och
Avvikelser från anvisningarna på visar att det är slut på området,
märket kan anges genom tilläggs- eller på annat tydligt sätt framgår
tavlor. Tidsbegränsningar kan även att anvisningarna på märket inte
gäller.
infogas i märket.

Var får jag parkera i den
inre zonen

Om parkering är tillåten endast för
ett visst fordonsslag eller en viss
trafikantgrupp visas det på en til�E19. Områdesmärke
läggstavla. Används märket av en
markägare enligt trafikförordningen (1984:318) om kontrollavgift
vid olovlig parkering anger
märket att parkering är tillåten,
under vardagar utom vardag före
Märket visar att parkering är til�- sön och helgdag, högst 24 timmar
låten på en parkeringsplats eller en i följd, om inte annat framgår av en
viss sträcka på den sida av vägen tilläggstavla.
där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det Märket kan vara infogat i ett lokaliatt tillåtelsen börjar där märket har seringsmärke. Om märket används
satts upp och gäller enligt vad som som förberedande upplysning, kan
tilläggstavlan visar, till den plats uppgift om parkeringsplatsens
där en annan bestämmelse om stan- namn, är parkeringen fullbelagd
eller att det finns lediga platser
nande eller parkering märkts ut,
eller i annat fall till nästa korsning lämnas i anslutning till märket.
med annan väg än som avses i
3 kap. 21§ andra stycket trafikförordningen. Gäller annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller
anvisningen på nytt efter sträckans
slut utan att märket upprepas.
Används märket vid en särskilt
anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.
Märket anger inte rätt att parkera
där det enligt trafikförordningen
är förbjudet att stanna och parkera,
om det inte rätt tydligt framgår av
märkets placering eller anges på en
tilläggstavla.

Det här märket placeras under
P-märket på många ställen och då
med symbolen för P-skiva på
nästan alla ställen.

•P-skivans inställning på fordonets
ankomst tid får inte ändras under
pågående parkering inom
tidsbegränsningen
•P-skivan ska placeras innanför
vindrutans högra sida, lätt avläsbar
utifrån
•Endast en P-skiva får användas
vid uppställningstillfället

Tavlan visar avvikelse från det
•Se P-skivans baksida angående
märke som den är uppsatt under
eller från 3 kap. 53§ 10 eller 54§ dess användande
trafikförordningen (1998:1276).
För klockslag gäller de närmare
föreskrifterna för tavla (T6), tidsangivelse.
Bottenfärgen på tavlan är densamma som bottenfärgen på det märke
som avbildas på tavlan enligt vad
som anges i 29§.

Regler och bestämmelser
för P-skiva
•Fordonets ankomsttid ska anges
vid pilen, avrunda till närmaste hel
respektive halvtimme.
•Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på
P-skylten, ställs P-skivan in på
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Smedjebackens kommun
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T6.

klockslaget när begränsningen
börjar t.ex. klockan 8.

Information

I den inre zonen används
P-skiva

