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Område med datumparkering i Smedjebacken
Gatuchef Niclas Camarstrand har upprättat förslag till område med datumparkering i
Smedjebacken:
Förslag till beslut;
Kommunstyrelsen beslutar enligt bilaga – föreskrift 2061 2012:033, om
datumparkering i Smedjebacken.
Området framgår av bilaga.
Författningen träder i kraft den 1 september 2012.
Val av område
Det finns knappast annat alternativ till områdets utbredning än hela det tättbebyggda
området. Utmärkningstekniskt – för att kunna placera erforderliga vägmärken, så att
de kan upptäckas och läsas i konkurrens med andra märken – är en avgränsning på
30 till 40 meter innanför gränsen till vad som angetts som tättbebyggt område, en
lämplig placering. Detta kan lösas genom att föreskriften knyts till en kartbilaga och
det saknar praktisk betydelse att vissa kortare sträckor formellt inte omfattas av
datumparkeringsbestämmelsen.
Val av tidsbegränsningar
Det planerade införandet av datumparkering är i första hand till för att skapa
förutsättningar för en rationell vinterväghållning. Mot den bakgrunden är det rimligt
att datumparkeringen bara gäller under ”vintertid och på tider då kommunen kan
tänkas vidta väghållningsåtgärder”. De tider som föreslagits är perioden 1 november
till 1 juni och mellan klockan 0 och klockan 16 vardagar utom vardag före sön- och
helgdag.
Förslag till föreskrift
1 § På samtliga vägar inom det område som anges i kartbilaga till dessa föreskrifter
får fordon inte parkeras på dagar med udda datum på den sida av vägen som har
udda adressnummer och på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har
jämna adressnummer. Förbudet ger inte rätt stanna där det är förbjudet att stanna
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
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2 § Förbudet gäller inte enskild väg.
3 § Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 0
och 16 under tiden 1 november till 1 juni.
Kartbilaga
Vi bör kunna använda samma kartunderlag som för det tättbebyggda området. De
avvikelser som nämnts ovan av utmärkningstekniska skäl ryms inom ”felmarginalen
för vad som kan förstås”.
Avvikelser från förbudet
Ett ställningstagande som måste göras är om datumparkeringen ska omfatta platser
där parkering är tillåten. Detta oavsett om det är korttidsreglerad parkering eller om
endast den generella tidsbegränsningen enligt 3 kap.
49 a § TrF som gäller. Ska datumparkeringen gälla dessa platser måste
föreskrift meddelas särskilt och utmärkning ske med hänvisning till att vägmärket
E19, parkering, gäller/”tar över förbudet” om inget annat anges.
Det krävs en detaljerad genomgång där utgångspunkten rimligen ska vara att platser
som har märkts ut med märke P inte ska omfattas av datumparkeringen.
I vart fall inte inledningsvis.
Teknik och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreskrift 2061 2012:033, om datumparkering i Smedjebacken
området framgår av bilaga
att författningen träder i kraft den 1 september 2012.
Kjell Midér (S) yrkar bifall till teknik- och fritidsutskottets förslag.
Jan Tholerus (C) yrkar avslag.
Kommunstyrelsen beslutar efter framställd proposition:
att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.
_____
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