Datum
2020-04-01

Vid eventuella frågor kontakta:
Daniel Günther, trafikingenjör, 0533-68 15 47
eller kundtjänst, 0533 – 68 17 50

Regler för utplacering av blomlådor
Fordonens höga hastigheter kan orsaka oro för framförallt barnens säkerhet i
trafiken. Till teknik- och fritid kommer det därför varje år begäran och
framställningar om farthinder och fartdämpande åtgärder.
I Säffle och Åmåls kommuner har man bestämt att det kan vara värt att pröva
utplacering av blomlådor på gatan för att dämpa hastigheten. Som fastighetsägare
kan du nu själv aktivt medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av
blomlådor enligt nedanstående regler.
Den sökande
• Är en person på aktuell gatudel som är ansvarig för projektet.
• Kan enbart ansöka om och placera blomlådor på den gatudel där han själv bor.
Informerar sina närmaste grannar
För att blomlådorna inte ska orsaka irritation för andra utmed gatan är
det viktigt att du informerar om den eventuella utplaceringen av blomlådor
och skälet till detta. Det är viktigt att de fastighetsägare som finns i direkt
anslutning till blomlådorna är positiva till utplaceringen.
Bygger blomlådor
Det är du som kontaktperson, eller tillsammans med dina grannar, som
bekostar och bygger blomlådorna enligt den ritning som teknik- och fritid
tillhandahåller.
Planterar och underhåller blomlådorna
Någon form av plantering måste finnas i blomlådorna när dessa ställs ut.
De får inte bara vara fyllda med jord. I väntan på att blomningen kommer
igång kan gröna växter/kvistar eller plastväxt vara ett alternativ. Det är
viktigt att växtligheten i lådorna inte blir för hög eller yvig, så att sikten
skyms. Höjden för växtligheten mätt från gatan (inklusive blomlådan) får
inte överstiga 70 cm. Växtligheten får inte heller hänga ned så att den
skymmer någon av reflexerna.
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Städar
Som sökande ansvarar du för gaturenhållningen runt blomlådorna där den
maskinella renhållningen från teknik- och fritid inte kommer åt.
Är anträffbar kontaktperson
Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i
sommarstugan måste det finnas någon annan person utefter gatan
(alternativ kontaktperson) som teknik- och fritid kan ta kontakt med om det
skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.
Har uppsikt över blomlådorna
Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen.
Detta måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när han
eller hon passerar lådorna och barnen samtidigt gör något oväntat.
Har uppsikt över fordonsuppställning
Det är viktigt att ni som svarar för blomlådorna inte samtidigt parkerar
fordon i anslutning till lådorna. En förutsättning är att blomlådorna är väl
synlig under alla förhållanden - även under mörker.
Blomlådorna
• Skall utföras enligt ritning som teknik- och fritid tillhandahåller.
• Får inte målas med täckande färg utan skall vara så naturlika som möjligt. Oljade,
tryckimpregnerade eller liknande.
• Ska på alla sidor vara försedda med reflexanordning som tillhandahålles av teknik- och
fritid.
• Ska placeras enligt anvisningar från teknik- och fritid.

- Minst 50 meter fri sikt på varje sida av varje låda.
- Minst 20 meter från korsning.
• Placeras inbördes ungefärligen enligt nedan:

Gatubredd Avstånd mellan blomlådorna, ca
5 m 10 m
6m9m
7m8m
8m7m
9m6m
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• Får inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten
begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den
placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen. Om du vill
ändra placeringen måste du först samråda med teknik- och fritid.
Teknik- och fritid
• Tillhandahåller ritning för blomlådorna
• Tillhandahåller reflexer till blomlådorna.
• Bestämmer tillsammans med den ansvarige var lådorna placeras och skriver att avtal med dig.
• Tar ansvaret för de klagomål som kan komma på blomlådorna.
• Tar inget ansvar för blomlådor eller kostnader om blomlådeprojektet skulle komma att avbrytas.
Tillstånd för blomlådor
Gäller normalt mellan 15/5 och 15/10.
Dessa tider gäller under förutsättning att vårens sandupptagning är slutförd och att höstens
lövupptagning (eller eventuell snöröjning) inte påbörjats.
Gäller för 1 år i taget och kan, via telefon, förnyas efter omprövning.
Överenskommelsen
Skrivs mellan båda parterna när sökanden och teknik och fritid är överens
om hur projektet ska genomföras.
Denna överenskommelse gäller som tillstånd för utplacering av blomlådorna.
Verksamheten med blomlådor
Bygger på en tolkning i Trafikförordningen (TrF 1998:1276).
I Trafikförordningens 3 kap. 14 § sägs det:

”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.
Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, 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 vägen eller
terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som
går att förutse.”
Vad är "varje hinder som går att förutse" i ett villaområde? För detta finns
det inga klara definitioner för vad som menas. Det är till sist domstolarna
som gör en tolkning.
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