Parkera med mobilen!
Du kan läsa mer på www.smspark.se/app

Förbud och begränsningar

Hitta lätt
till närmaste
parkering

Parkeringsområde

Uppsala centrum är skyltat som ”område med
parkering tillåten högst 5 minuter i följd”. Inom
området kan förekomma skärpning eller u ppmjukning
av bestämmelserna (ex ”förbud att stanna eller parkera
fordon” eller ”parkering tillåten”).

1. Välj fordon och zon
2. Ställ in planerad sluttid
(denna kan ändras i efterhand)

P-förbudsområde

3. Starta din parkering!

Parkeringskarta – Uppsala centrum 2019

Vissa stadsdelar är skyltade som områden med förbud att
parkera fordon. Inom området kan andra bestämmelser
för uppställning av fordon gälla och dessa anges då med
vägmärken och tilläggstavlor.

Parkering
Märket anger att parkering är tillåten på en parkerings
plats eller på en sträcka på den sida av vägen där märket
är uppsatt. Används märket vid en särskilt ordnad
parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.

Rörelsehindrade
På plats som är skyltad med RH-symbol får bara fordon
med särskilt tillstånd parkera. Andra fordon får bara
stanna för på- eller avstigning

Nytt vägmärke visar laddplats för elfordon
Märket anger en anläggning för extern laddning med
elektrisk energi för fordons framdrivning. På en laddplats
får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk
energi stannas eller parkeras. Andra fordon får inte stannas
annat än för på- eller avstigning.

Parkeringsregler
Uppställningstider och kostnader

Inga extra kostnader

Enklare parkering i 3 steg:
1. Ladda ner appen och
skapa ett konto
2. Hitta p-plats, välj bil
och starta biljetten
3. Förläng eller avsluta
biljetten, när du vill

- Rikstäckande tjänst!
- Betalning sker i efterskott!
- Det kostar inget extra!
Frågor? Ring 0775-33 30 30

Boende
Bank

Hitta p-plats

Biljetter

byrå4, Uppsala. 19-115

Snabbt och smidigt!

På en taxaskylt som finns på P-mätaren får du reda på vad det kostar/
tidsenhet. Skylten på P-mätaren ger dig information om dagar och
tider du måste betala P-avgift.
Exempel
Märket anger parkering tillåten.
2 tim avgift – högst 2 timmars uppställning under den
avgiftsbelagda tiden.
8–18 – avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag
mellan 8–18.
2 tim
(8–18) – avgift dag före söndag och helgdag mellan
avgift
klockan 8–18.
8–18
Fordonsägare med tillstånd för boendeparkering får
(8–18)
parkera till lägre avgift inom sitt boendeområde.
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Teckenförklaring
		 Gräns för område i innerstaden

(område) där fordon inte får
parkeras under längre tid än
5 minuter om inte annat anges
genom vägmärke. Inom området
kan förekomma skärpning eller
uppmjukning av bestämmelsen
(t ex ”förbud att stanna eller
parkera fordon” eller ”parkering
tillåten”).
		Gräns för område med
områdesbestämmelse
parkeringsförbud.
Parkeringshus
Parkeringsplats
Parkeringsplats som är skyltad
med RH-symbol får bara
fordon med särskilt tillstånd
parkera.
Laddplats för elfordon
Parkeringsplats, buss

Parkeringsvakten
– till din tjänst
Har du svårt att hitta en plats för
din bil ute på stan? Vänd dig då till
parkeringsvakten! De är kunniga
och erfarna i parkeringsfrågor,
parkeringsbestämmelser och trafik
föreskrifter. De hjälper också till med
vägvisning. Parkeringsvakterna har
också andra betydelsefulla uppgifter. De
ser till att parkeringsbestämmelserna
följs, hindrar trafikfarlig parkering och
kontrollerar parkeringsmätare så att
det blir omsättning och bättre tillgång
på parkeringsplatser.

Har du fått felparkeringsanmärkning
men anser att du parkerat rätt vänder
du dig till Polismyndigheten i Uppsala,
telefon 114 14.

Telefon till kundtjänst parkering:

018-727 40 10

