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Teknikavdelningen 
Jonas Håkansson 
 

Styrelsen för  
BRF Ringen i Västerhaninge  
 
 

Information gällande nya lokala trafikföreskrifter om parkeirng på 
Ringvägen i Västerhaninge.  
 
Haninge kommuns trafikenhet har under en längre tid emotsett synpunkter och klagomål på 
fordonsframkomligheten längs Ringvägen. Aktuell sträcka som berörs är Ringvägen 48-
104/31-73, mellan korsning med Åbyvägen och Björnvägen. Synpunkterna har huvudsakligen 
kommit från boende men även från räddningstjänsten. Aktuell stäcka ansluter till 17 färdbara 
in-/utfarter. Dessa blir tidvis svåra att passera då fordon parkerar i nära anslutning till dess 
kant. Parkeringsefterfrågan bedöms som hög i detta område och det är ofta i princip 
fullbelagt på vägens båda sidor mellan klockan 18 – 00. Trots tidigare mindre åtgärder kan 
inte framkomligheten säkerställas och det är därför parkeringsförutsättningarna förändras. 
 
Framkomlighetsproblemen visar sig då parkering sker på vägens båda sidor vilket för 
närvarande är tillåtet mellan klockan 12 – 00. Vägen är ca 7 meter bred och då fordon 
parkerar på dess båda sidor lämnas bara ca 3 meter till dubbelriktad körbana. Tunga fordon 
kan i princip inte passera på denna sträcka. 
 
Haninge kommun har beslutat att parkeringsbestämmelserna på Ringvägen ska 
förändras. Gällande bestämmelse om datumparkeringsförbud ska upphöra att gälla 
och ersättas med tillåten parkering på vägens ena sida. Ny bestämmelse kommer att 
träda ikraft måndag 2 mars 2020.  
 
Den nya parkeringsbestämmelsen kommer att tillåta parkering på vägens norra sida respektive 
förbjuden parkering på södra sidan. Parkering kommer att vara tillåten men vara begränsad till 
högst 24 timmar på vardag utom vardag före söndag och helgdag. För att underlätta underhåll 
förbjuds parkering på vägens båda sidor 6 timmar i veckan mellan 1 november – 25 maj. 
Östra sidan av aktuell sträcka kommer under denna period vara förbjuden mellan klockan 9 – 
15 på torsdagar och västra sidan klockan 9 - 15 på tisdagar - Se skiss. 
 
För att undvika långtidsuppställda fordon så kommer kommunens anlitade 
parkeringsövervakningsbolag kontrollera att de parkerade fordonen inte parkerar längre än 
tillåten tid. Dessa kontroller kommer att ske med jämna mellanrum.  
 
Ni får detta mail då er fastighet är anslutande till aktuell vägsträcka. Ni får gärna informera era 
medlemmar och boende om parkeringsförändringen. Har ni frågor så kan ni kontakta mig 
eller någon annan i Haninge kommuns trafikenhet.  
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