
Bilaga 1 

Förslag till avgifter för parkering för tvåhjulig MC utan sidovagn och tvåhjulig moped klass I utan sidovagn samt för reducerad avgift vid parkering 

med tillstånd för rörelsehindrad med särskilt tillstånd 

 

 

 

Föreslagen avgift 

MC och Moped 

klass I  

Nuvarande avgift 

MC och Moped 

klass I   

Övriga fordon  

Taxa  11 Besöksparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

utan sidovagn:   

 

Avgift alla dagar kl 00-24. Gäller inom 

taxeområde 1.  

 

12,50 kr/timme  

alla dagar 00-24 

10 kr/timme Taxa 1:  50 kr/tim alla dagar 00-24 

Taxa 12 Besöksparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

utan sidovagn:   

 

Avgift alla dagar kl 00-24. Gäller inom 

taxeområde 2.  

 

6,50 kr/timme  

7-21 (9-19) 9-19 

Övrig tid 4 kr/timme 

10 kr/timme Taxa 2:  

 

26 kr/tim 7-21 (9-19) 9-19 

Övrig tid 15 kr/tim 

Taxa 13 Besöksparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

utan sidovagn:   

 

Avgift kl 07-19 vardagar utom dag före 

sön- och helgdag samt kl 11-17 under 

vardagar före sön- och helgdag. Gäller 

inom taxeområde 3.  

 

4 kr/timme 7-19 

2,50 kr/timme  

(11-17) 

5 kr/timme Taxa 3:  

 

15 kr/tim 7-19 

10 kr/tim (11-17) 

Taxa 14 Besöksparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

2,50 kr/timme 7-19 

(11-17) 

5 kr/timme Taxa 4:  10 kr/tim 7-19 (11-17)  
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utan sidovagn:   

 

Avgift kl 07-19 vardagar utom dag före 

sön- och helgdag samt kl 11-17 under 

vardagar före sön- och helgdag. Gäller 

inom taxeområde 4. 

 

 

Taxa 15 Besöksparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

utan sidovagn:   

 

Avgift kl 07-19 vardagar utom dag före 

sön- och helgdag. Gäller inom 

taxeområde 5.   

2,50 kr/timme 7-19 5 kr/timme Taxa 5:  

 

 

 

 

 

 

5 kr/tim 7-19 

Boende 

MC inom 

taxa 2 

 

Boendeparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

utan sidovagn:   

 

Avgift alla dagar 00-24.  

 

18,75 kr/24 timmar. 

 

Månadsbiljett 30 

dagar: 275 kr 

37,50 kr/24 

timmar. 

 

Månadsbiljett 30 

dagar: 550 kr 

Taxa 2: 

Boendeparkering  

75 kr/24 tim 

1100 kr/30 dagar 

Boende 

MC inom 

taxa 3 

 

Boendeparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

utan sidovagn:   

 

Avgift kl 07-19 vardagar utom dag före 

sön- och helgdag samt kl 11-17 under 

vardagar före sön- och helgdag.  

18,75 kr/24 timmar. 

 

Månadsbiljett 30 

dagar: 275 kr 

37,50 kr/24 

timmar. 

 

Månadsbiljett 30 

dagar: 550 kr 

Taxa 3: 

Boendeparkering 

 

75 kr/24 tim 

1100 kr/30 dagar 

Boende 

MC inom 

Boendeparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

8,75 kr/24 timmar. 

 

17,50 kr/24 

timmar.  

Taxa 4: 

Boendeparkering  

35 kr/24 tim 

500 kr/30 dagar 
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taxa 4 

 

utan sidovagn:   

 

Avgift kl 07-19 vardagar utom dag före 

sön- och helgdag samt kl 11-17 under 

vardagar före sön- och helgdag.   

 

Månadsbiljett 30 

dagar: 125 kr 

 

Månadsbiljett 30 

dagar: 250 kr 

Boende 

MC inom 

taxa 5 

 

Boendeparkering tvåhjulig MC utan 

sidovagn och tvåhjulig moped klass I 

utan sidovagn:   

 

Avgift kl 07-19 vardagar utom dag före 

sön- och helgdag.  

 

5 kr/24 timmar.  

Månadsbiljett 30 

dagar: 75 kr   

10 kr/24 timmar.  

 

Månadsbiljett 30 

dagar: 150 kr 

Taxa 5: 

Boendeparkering  

20 kr/24 tim 

300 kr/30 dagar 

 Reducerad avgift för parkering med stöd 

av tillstånd för rörelsehindrade   

250 kr/år 500 kr/år   Utan reducerad avgift gäller den 

taxa som anges på vägmärke på 

varje plats 


