Karta över avgiftszoner för kommunala allmänna parkeringar
Efter 2 timmars avgiftsfri parkering erläggs avgift för varje påbörjad timme.

Röd parkering
Zornmuseet
Fridhemsplan
Gamla busstation
Moragatan

Blå parkering
Ishall övre
Mot Tingshuset

Grön parkering
Simhall
Ishall
Tingsnäsbad
Skidstadion
Prästholmens IP

Avgift efter två timmar
10 kr/timme

Avgift efter två timmar
5 kr/timme

Avgift efter två timmar
Avgiftsfri parkering

Parkeringstid, föreskrifter
Alla dagar 08.00-24.00 övrig tid parkeringsförbud
Alla dagar 08.00-24.00 övrig tid parkeringsförbud
Alla dagar 08.00-21.00 övrig tid parkeringsförbud
Alla dagar 08.00-21.00 övrig tid parkeringsförbud

Parkeringstid, föreskrifter
Max 24tim
Max 24tim

Parkeringstid, föreskrifter
Max 12tim
Max 12tim
Max 12tim
Max 12tim
Max 12tim

Grå parkering

Avgift efter två timmar

Parkeringstid, föreskrifter

Resecentrum långtid

2 kr/timme första 24 timmarna,
därefter 1 kr/timme.
5 kr/timme
5 kr/timme
5 kr/timme
5 kr/timme
Avgiftsfri parkering
Avgiftsfri parkering

Ingen tidsbegränsning

Resecentrum korttid
Morastrand station korttid
Kajen
Rosa huset
Badstubacksbron
Längsmed gator inom centrum

Ingen tidsbegränsning
Ingen tidsbegränsning
Ingen tidsbegränsning
Max 12tim mellan 06:00-24:00, övrig tid P-förbud
Max 12tim mellan 06:00-24:00, övrig tid P-förbud
Varierande tidsbegränsning enligt skylt.

Parkeringslösning för pendlare och personer med arbetsplats i centrum

För pendlare eller för personer med arbetsplats i centrum finns möjlighet till månadsparkering inom
parkeringsområdena Mora station, kajen, Rosa huset och på Mora resecentrums långtidsparkering mot
en månadskostnad på 200 kr (avser ej motorvärmarplats). Platserna är ej fasta kan erbjudas i mån om
plats inom dessa områden. Ansökan om månadsparkering går att ansöka om via följande länk:
https://parkster.se/subscriptionregistrationflow?subGroupId=85
Parkeringsplatser med motorvärmare erbjuds som fasta platser mot en månadskostnad på 300kr.

Parkeringslösning för resande med inlandsbanan

För personer som skall resa med exempelvis Inlandsbanan och behöver parkering i en till två veckor
finns möjlighet till temporär långtidsparkering inom parkeringsområdena Mora station, kajen, Rosa
huset och på Mora resecentrums långtids-parkering mot en temporär månadsparkering på 200 kr (avser
ej motorvärmarplats).

Bussar

Parkering av bussar finns på anvisad plats inom parkeringsområde kajen, avgiftsfri parkering dygnet
runt i max 4 timmar.

Lastbilar samt släp

Parkering av lastbilar och släp hänvisas till privatmark.

Motorcyklar

Specifika motorcykelparkeringar finns på angivna platser inom de olika områdena. Avgifterna för dessa
är densamma som för övriga parkeringar inom samma område.

Handikapparkering

Handikapparkering finns på angivna platser och är avgiftsfria.

Evenemang Vid evenemang kan separata avgifter tas ut för parkering på områdena simhallen,
ishallen, ishallen övre, Rosa huset, Prästholmens IP och skidstadion.

