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Trafikerings- och Parkeringsregler 

Trafikerings- och Parkeringsregler 

Inom industriparken gäller trafikförordningens bestämmelser (1998:1276 med ändringar och tillägg). 

Detta innebär att man har samma skyldigheter som fordonsförare att följa trafikanvisningar inom 

Industriområdet som på allmän väg. 

Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim. Kan förekomma lägre hastighetsbegränsningar, då gäller dessa. 

Tomgångskörning är begränsad till maximalt 1 minut.  

Parkering av fordon får endast ske på markerade platser.  

Parkeringsplats får reserveras för visst fordon eller viss avdelning, efter överenskommelse med 

områdesansvarig eller PFAB (detta ska märkas upp tydligt). 

Tillfällig stopp med fordon är tillåten på områdets vägar under maximalt 10 minuter under förutsättning 

att inte utryckningsfordon eller trafiken i övrigt hindras eller störs. 

Serviceavdelningarnas fordon är undantagna från parkeringsbestämmelserna vid serviceuppdrag på 

området (bilarna skall vara uppmärkta). 

 

Ansvarsbestämmelser för trafik- och parkeringsförseelser 

Bestämmelser om ansvar gäller föraren av fordonet. 

Överträdelse av dessa bestämmelser registreras genom en skriftlig anmärkning till föraren av fordonet.  

Registrerade anmärkningar om förseelser skickas till berörd person och till närmaste chef 

(Perstorpanställd) och/eller företag (extern hyresgäst, besökare eller entreprenör).  

En (1) grövre förseelse innebär att personen inte får passera in genom grindarna med sitt fordon.  

Fordonet får parkeras utanför Industriparken på anvisade parkeringsplatser. 

Två (2) mindre förseelser innebär att personen inte får passera in genom grindarna med sitt fordon.  

Fordonet får parkeras utanför Industriparken på anvisade parkeringsplatser.  

För en (1) grövre förseelse eller efter två (2) mindre förseelser kommer passerkortet att spärras för 

inpassering med fordon under en period av 3 månader. 

En (1) förseelse förfaller efter 2 år.  
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Grövre förseelser 

➢ Om man kör mer än 15 km/h över tillåten hastighet vid den specifika platsen 

➢ Om man kör i fel riktning i rondellen 

➢ Om man bryter mot stopp- och förbudsskyltar 

➢ Om man nonchalerar varningsljus och/eller avspärrningar 

➢ Körning med privat bil mellan polyolfabrikerna 

➢ Rundar nedfällda bommar  

➢ Stör eller hindrar tåget 
➢ Övriga förseelser som kan hänföras till likgiltighet eller nonchalans hos föraren och som utgör 

stor fara eller stor risk 
➢ Parkering framför utrymningsväg eller annan liknande anordning 
➢ Parkering på sådan plats som kan hindra utryckningsfordon 

Förbud mot inpassering med fordon gäller omedelbart efter delgivning och är personlig.  

Felparkering av fordon påtalas genom att en trafikförseelse fästs på vindrutan (utfärdas av vakten). Kopia 

förvaras hos vakten. 

Vakten fotograferar alla felparkeringar som framöver ska kunna kopplas till andra skrivna förseelser. 

Om den som omfattas av ett pågående förbud att köra in på området bryter mot förbudet, eller givna 

direktiv, bedöms det som en allvarlig överträdelse varpå särskilda åtgärder vidtas. 

Trafik- och parkeringsförseelser skall omedelbart anmälas till vakten. Vaktchefen har rätt att spärra 

passerkortet direkt. 

Vid misstanke om rattonykterhet skall fortsatt färd hindras och polis tillkallas. Vittnesberättelser skall 

skrivas och överlämnas till vakt eller polis.  

Den som bryter mot reglerna enligt ovan skall informeras om: 

• överträdelsen 

• att chefen eller annan företagsrepresentant också informeras om överträdelsen 

• att Industriparkens ledning informeras om överträdelsen som sedan kan besluta om vidare 
åtgärder 

 


