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Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd 
Upplever du att hastigheterna är höga inom ditt bostadsområde? Då kan 
utplacering av blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd vara ett 
alternativ. Arboga kommun har godkänt utplacering av blomlådor som 
hastighetsdämpande åtgärd. 

Du som ansöker och blir beviljad att ställa ut blomlådor som 
hastighetsdämpande åtgärd bygger och sköter själv om blomlådorna. 

Förutsättningar och regler: 
Följande förutsättningar och regler gäller och måste följas för att få ställa 
ut blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd: 

• Ansökan ska lämnas in och godkännas av Arboga 
Kommunalteknik. OBS: En ansökan gäller för max två 
blomlådor/fastighet 

• Ansökningsblanketten hittar du på Arboga kommuns hemsida 
• Arboga Kommunalteknik gör en bedömning av ansökan, föreslår 

eventuella justeringar och lämnar ett skriftligt tillstånd 
• Vid behov träffas vi på plats och beslutar var blomlådorna ska stå 
• Det är viktigt att blomlådorna står rätt så att de inte påverkar 

trafiksäkerheten eller framkomligheten för utryckningsfordon och 
renhållningsfordon då sidolastning sker numera 

• Blomlådorna får bara ställas framför din egen tomt, eller i direkt 
anslutning till den och ska godkännas av närmast berörda grannar  

• Blomlådorna får ställas ut under tiden 1 maj till och med 15 oktober 
om gatan har blivit sopad. Om gatan sopats före den 1 maj får 
blomlådorna ställas ut tidigare 

• Tillståndet gäller 1 år i taget 
• Du som ansöker, ansvarar för att hålla rent på gatan runt 

blomlådorna där sopmaskiner inte kommer åt 
• Det måste vara fri sikt på minst 50 meter och blomlådorna får inte 

ställas närmare en gatukorsning än 20 meter 
• Blomlådorna får inte flyttas 



 

   

 2 (4)  
  

  
 
 

  
 

• Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av dig som söker, (på 
egen hand eller tillsammans med dina grannar), och ska förses med 
reflexanordning i körbanans båda riktningar 

• Reflexerna får du av Arboga Kommunalteknik i samband med det 
skriftliga tillståndet 

• Du som ansöker ansvarar tillsammans med dina grannar för att 
blomlådorna hålls välskötta och hela 

Trafiksäkerhet skapar trygghet 
Alla vill känna sig trygg i sitt bostadsområde. För att känna sig trygg är 
det viktigt att även känna sig säker i trafikmiljön. Om du börjar diskutera 
med din omgivning om de faror du upplever på din gata, kan du snart 
konstatera att andra upplever samma sak på gatan där de bor.  

För att få en bättre trafiksäkerhet och trafikmiljö måste vi alltså börja prata 
om trafik med människor i vår omgivning. 

Utplaceringen av blomlådor bygger på en tolkning i Trafikförordningen 
(Tf) 3 kap. 14 § under hastighet där det står; 

”Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten 
kräver. Hänsyn skall tas till väg-, väderleks- och 
siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt 
trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara 
högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och 
kan stanna det på den del av den framförvarande körbanan 
eller vägrenen som han kan överblicka och framför varje 
förutsebart hinder.”  

Hastighetsanpassning är viktigt 
Låg hastighet är helt avgörande för att undvika olyckor och minska de 
skador som kan uppkomma vid en kollision. Risken för att en allvarlig 
olycka ska inträffa minskar betydligt när hastigheten inte överskrider 30 
km/tim. 

Bilisten måste börja ta större ansvar 
Som bilist förväntar du dig kanske inte att ett barn plötsligt ska rusa ut på 
gatan. Men tänk då på att kör du i 50 km/h så är det för fort för att hinna 
reagera! 

I samma stund som du kör in i ett villaområde ska du tänka att det finns 
risk för att ett barn kan rusa ut på gatan. På så sätt håller du troligen ner 
hastigheten utan både blomlådor och vägmärken. 
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Att skapa en fysisk miljö som innebär låga hastigheter tar väldigt lång tid, 
därför är det av stor vikt att vi börjar ta ett större ansvar som bilister. 

Då vi måste förutsätta att hastigheten är låg gatorna i ett bostadsområde 
anser vi det tillräckligt att lådornas enda utmärkning är de reflexer som 
ska sättas på och att blomlådorna placeras väl synliga.  

Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten troligen 
på bilföraren. 

Blomlådornas placering 
Blomlådorna ställs vanligtvis ut enligt följande princip:  

• Avståndet mellan blomlådorna och motstående 
kantsten/tomtgräns skall vara 4 meter 

 
Gatubredd Avstånd mellan blomlådorna (ca) 
6 meter 9 meter 
7 meter 8 meter 
8 meter 7 meter 

 

Vad har jag för ansvar som kontaktperson? 
Om Du som är kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i 
sommarstugan måste du utses någon annan person på gatan som vi kan ta 
kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på 
blomlådorna.  

Du bekostar och bygger blomlådorna på egen hand eller tillsammans med 
dina grannar. När du har skickat in ansökan kontaktar vi dig för att 
diskutera om gatan är lämplig för blomlådor.  

Blomlådorna bör inte byggas innan du har fått tillstånd av oss på tekniska 
förvaltningen. Reflexerna står vi för. Blomlådorna ska byggas enligt den 
ritning som du får av oss. 

Blomlådorna kan vara en spännande lekplats för barn. Detta måste Ni 
tillsammans motverka! 

Blomlådorna skall innehålla planterade växter som du på egen hand eller 
tillsammans med dina grannar sköter om. 

Blomlådorna får inte flyttas då det kan innebära trafikfara eller att 
framkomligheten förhindras för bland annat utryckningsfordon.  

Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering 
som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen. 
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Vad gör vi på Arboga Kommunalteknik? 
• Bestämmer tillsammans med er var blomlådorna ska stå 
• Tillhandahåller reflexer till blomlådorna 
• Tar det juridiska ansvaret för utplaceringen 

Hur ansöker jag? 
Om du känner dig osäker på om det är lämpligt att ställa ut blomlådor på 
den tänkta gatan går det bra att kontakta Arboga Kommunalteknik.   
 
Ansökningsblanketten finns på Arboga kommuns hemsida. 
 
 
 
 
 
Bilagor: Ansökningsblankett 
 Ritning på blomlådor 
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