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§ 59 KS 195/2021-511 

Ny lokal trafikföreskrift begränsad parkering av tunga 
fordon i bostadsområden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet återremitteras för att utreda eventuella begränsningar 

för husbilar och a-traktorer. 

Sammanfattning 

Med referens till Västmanlands läns författningssamling, 

sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) 

över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län, 

föreslås beslut om en ny lokal trafikföreskrift.  

Stycke IV i författningssamlingen handlar om ”Lämpliga leder och 

gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon 

inom vissa tätorter”. För Arboga är det sedan länge beslutat 

parkeringsförbud för lastbil och buss, vars totalvikt överstiger 3,5 ton 

samt traktorredskap får icke parkera på gatudel eller allmän plats, som 

angränsar mot fastighet avsedd för bostad under längre tid än högst två 

timmar i följd.   

Någon lokal trafikföreskrift om detta finns för närvarande inte i 

Arboga.  

Trafikregeln är också svår att ”skylta” men det är ändå ovanligt att 

tunga parkerade fordon är ett problem i Arbogas bostadsområden. 

Men när det trots allt sker, och kommer till vår kännedom, inleds 

först en dialog med fordonsägaren. Om inte budskapet går fram eller 

respekteras är det nödvändigt att vi får juridiskt mandat att agera 

genom att kunna utfärda en parkeringsanmärkning.  Vilket en 

beslutad trafikföreskrift kommer att medge. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta 

1. Förslag om en ny trafikföreskrift som begränsar parkering av 

tunga fordon i bostadsområden godkänns och teknisk chef, 
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tillika vd i Arboga Kommunalteknik AB, får i uppdrag att 

meddela åtgärden på Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar med stöd av Dan Avdic Karlsson (V) att 

ärendet återremitteras för att utreda eventuella begränsningar för 

husbilar och a-traktorer. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla 

Andreas Silverstens (S) återremissyrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten 


