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Blomlådor för bättre trafiksäkerhet på bostadsgator. 
 
Efter beslut i Trafiknämnden har boende på bostadsgator möjligheter att själva ställa ut 
blomlådor på gatan under sommarperioden för att dämpa bilisternas hastighet. Du har anmält 
intresse att själv anordna blomlådor på den gata du bor. 
 
 
De förutsättningar som gäller följer nedan: 
 
Om gatan 
 
Att skapa en fysisk trafikmiljö som innebär låga hastigheter är ett mycket långsiktigt mål för 
trafiksäkerhetsarbetet. Blomlådor på gatan är ett kortsiktigt och effektivt sätt att ge signaler till 
bilisterna att sänka hastigheten. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger ansvaret 
hos bilföraren. 
Du som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Man kan inte bo 
på en gata och ställa ut lådorna på en annan gata. Lådorna får ställas ut efter samråd med oss 
under tiden Maj -  Oktober. 
Försöken pågår ett år i taget och vi tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om 
vi tvingas till att avbryta blomlådeprojektet. 
 
Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha karaktären av bostadsgata med direktutfarter från 
bostadsfastigheter. Kravet på fri sikt om minst 50 meter på var sida om blomlådorna ska 
uppfyllas. Blomlådorna bör inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Avståndet 
mellan blomlådorna varierar beroende på körbanans bredd. Måttet för passage vid sidan av 
lådorna ska vara ungefär 4 meter. Det är viktigt att de villor som finns i direkt anslutning till 
blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att lådorna ska stå ganska tätt kan de påverka 
infartsmöjligheterna till någon villa. 
 
Exakta placeringen bestäms från fall till fall av väghållarens personal. 
 
Om väghållaren inte är kommunen måste vi ha ett skriftligt godkännande om utsättning 
av blomlådor.  Kan vara vägförening eller liknande. 
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Vad gör du som kontaktperson  
 
För att inte blomlådorna ska orsaka irritation är det viktigt att du informerar de boende på 
gatan och anslutande gator i omgivningen om att blomlådor kommer att sättas ut på gatan 
samt skälet till detta. Viktigast är det att de i området som normalt dagligen passerar 
blomlådorna får informationen i förväg. Det är du som kontaktperson tillsammans med ev. 
intresserade grannar, som får bekosta och bygga, plantera och underhålla blomlådorna. 
 
Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstugan måste det 
finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå 
problem eller klagomål på blomlådorna. Det kan också vara så att lådorna flyttas av sådana 
som tycker att detta är något löjligt. Om lådorna ska ha någon effekt måste de stå på plats som 
vi är överens om. 
 
Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste 
motverkas då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något 
oväntat. 
Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att 
framkomligheten begränsas för mycket. Den största effekten för låg hastighet får blomlådorna 
med den placering som vi tillsammans med dig bestämmer på plats. 
 
Skickar in svarskort om kontaktperson. 
 
 
Tekniska avdelningens uppgifter 
 
Vi tillhandahåller ritning och reflexer för blomlådorna. Vi vill att blomlådorna har ett likartat 
utseende så att reflexerna får plats och att lådorna inte går att flytta hur lätt som helst. Vi 
bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras.  
 
Om blomlådor redan finns bifogas ingen ritning. Blomlådorna kan placeras direkt så kommer 
tekniska kontoret att granska placeringen när svarskortet inkommer, och då ge synpunkter om 
placeringen. 
 
 
Tekniska avdelningen 
 
 
Tomas Braxenholm 
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SVARSKORT 
 
 
Blomlådor för bättre trafiksäkerhet på bostadsgator. 
 
 
 
 Vi vill vara med som försöksplats och bygga och underhålla blomlådor på 
 
  
 …………………………………………………………………………….. 
 

från maj till oktober. Beroende på hur det kommer att fungera kan försöken 
fortsätta eller avbrytas till kommande år. 
Tekniska avdelningen kan inte ta ansvar för blomlådor som inte placeras ut på gatan 
kommande år. 
 

 
 
 
 Vi vill inte vara med som försöksplats. 
 
 
 
Kontaktperson: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adress:    --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Postadress:       --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon bost:   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefon arb:     ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Namnteckning: ----------------------------------------------------------------------- 
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