Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder
Enligt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-23 §56

Trafiksäkerhet och blomlådor
Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende
och att sänka hastigheterna. I det korta perspektivet finns åtgärder som
översyn av hastigheter och punktinsatser på olycksdrabbade avsnitt.
Blomlådor som ett hinder i gatan uppmärksammar trafikanter att sänka
hastigheten. Blomlådor på gatan är i första hand en trygghetsåtgärd – inte
en trafiksäkerhetsåtgärd och blomlådor får inte medföra att gatan görs till
en lekplats för barnen. Lådorna placeras så att hastigheten ska sänkas,
samtidigt som gatan ska vara fortsatt framkomlig för sopbilar,
räddningstjänst samt fordon för drift och underhåll.

Kriterier för tillstånd
Följande kriterier ska uppfyllas för att tillåta blomlådor.
Om gatan
•
•
•
•

Gaturummets bredd och längd inbjuder till höga hastigheter.
Körbanan bör vara minst 5 meter bred och ska vara belagd.
Många in- och utfarter ligger direkt mot gatan.
Gatans siktlinje bör vara minst 100 meter utan avbrott, exempelvis krön,
farthinder, vägkorsning eller stopplikt.
• Blomlådorna ska kunna placeras så att fri sikt uppnås med minst
50 meter före och efter lådorna och inte närmare en gatukorsning än
20 meter.
Tillstånd beviljas inte:

• På gator som ingår i huvudvägnätet för biltrafik eller gator med högt
trafikflöde (>1000 fordon/dygn).
• På gator som trafikeras av buss i linjetrafik.
• På gator där hastigheten är begränsad till 30 km/h.
• På gata med återvändsgränd eller slingor med i huvudsak boendetrafik
(ingen genomfart).
• Gator som i sin utformning är hastighetssäkrade med farthinder,
avsmalningar eller liknande.
• För portabla farthinder typ lösa eller fastborrade gummerade gupp.

Sid. 1

SBF/Trafikenheten
SBF/Trafikenheten anvisar tillståndssökanden var på gatan lådorna ska
placeras genom markeringar i gatan.
SBF tar emot och hanterar de klagomål som kommer till kommunen vad
gäller placering av blomlådor.
SBF kan häva ett tillstånd om lådorna flyttas utanför den på gatan
markerade placeringen.
SBF kan också häva ett tillstånd om trafiksituationen förändras eller om
berättigade klagomål framförts mot utplaceringen, utförande och/eller
underhåll.
Tillståndsinnehavaren
Kontaktpersonen (tillståndsinnehavaren) ska bo på den gata där lådorna
ställs ut
Ansökan för blomlådor ska göras senast 1 juni för utplacering under
året/sommaren och tillstånd ges för ett år i taget.
Närmast berörda grannar på gatan ska ge sitt skriftliga godkännande till
utplaceringen. (se bilaga)
Tillståndsinnehavaren bygger, planterar och underhåller lådorna samt ska
finnas tillgänglig under sommarperioden, personligen eller via
namngivet ombud.
Blomlådorna ska vara utformade och hållas efter bifogad ritning.
(se bilaga)
Kontaktpersonen (eller dess ombud) ansvarar för att lådorna hålls
placerade inom markeringarna i gatan.
Blomlådor får stå ute på gatan under perioden 10 maj till den 5 oktober,
men får inte ställas ut förrän vinterns sand har sopats upp från gatan.
SBF ska meddelas när lådorna ställts ut på gatan och när de plockats
undan efter uppsatt datum.
Övrigt
Den som kör på eller skadar en låda ansvarar för de skador som uppstår.

Sid. 2

Blomlådor som trafikhinder på lokalgata

Blomlådorna ska innehålla lågväxande blommor
planterade i jord direkt i lådan och de ska skötas så att de
är fräscha hela säsongen. Växtligheten får inte överstiga
80 cm. Vi accepterar inte tomma blomlådor eller blommor
i krukor. Lådorna får inte heller fyllas med annat än jord som bildäck eller stenar.
Måtten är utprovade i samråd med räddningstjänsten
med hänsyn till deras behov av framkomlighet. Lådan
bör stå minst 0,2 m från vägkanten, se skiss. Om gatan är
bredare än sex meter sätts två lådor bredvid varandra,
visas här med grå figur.
Ritning till blomlådan finns på nästa sida.

K
A
B
L

5,0 m
1,0 m
3,0 m
12,0 m

5,5 m
1,0 m
3,25 m
11,0 m

6,0 m
1,0 m
3,5 m
10,0 m

6,5 m
1,0 m
3,75 m
9,0 m

7,0 m
1,0 m
4,0 m
8,0 m

>7,5 m
1,0 m
4,25 m
8,0 m

K = Körbana, gatans totala bredd
A = Vägmitt - avstånd, fri gatubredd mellan blomlådor.
B = Fri gatuyta mellan blomlåda och motstående vägkant
L = Längd mellan blomlådor
Sid. 3

Sid. 4

Material till blomlådan
Ben, 4 st 75x75 mm – längd 500 mm
Sarg, 22x100 mm, 12 st – längd 1 000 mm
Täckribba, 22x45 mm, 4 st – längd ca 1045 mm + 4 kortare bitar ca
220 mm
Bottenstöd, 38x100 mm, 3 st – längd ca 960 mm
Botten, 9 mm plywood
Reflexer hämtas på Gatuenheten, Vikingagatan 38

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller reflexer
som placeras på lådans fyra sidor.
Reflexer hämtas på Gatuenheten, Vikingagatan 38
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Grannyttrande/godkännande av blomlådor på gata
Vi har tagit emot information om att [namn/kontaktperson]
önskar ställa ut blomlådor på vår gata.
Genom att skriva under detta dokument godkänner jag/vi som närmast
berörda grannar utplaceringen
Adress och/el
fastighetsbeteckning

Datum

Namnförtydligande

Namnteckning
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