
BLOMLÅDOR
En trygghetsåtgärd
Information och regler till dig som 
önskar ansöka om blomlådor



Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om 

att ändra beteende samt att sänka hastigheterna. Att 

bygga fysiska trafikmiljöer som innebär låga hastigheter 

är det långsiktiga målet. I det korta perspektivet finns 

det även andra åtgärder; översyn av hastigheter, punktin-

satser på skadedrabbade platser, mm. Samhällsbyggnad 

har en begränsad budget och ett uppdrag att använda 

de tillgängliga medlen där de har störst effekt, därför 

åtgärdas skadedrabbade platser först. Detta ska dock 

inte tolkas som att någon måste skadas innan vi gör en 

åtgärd. 

Ökad medvetenhet genom samverkan 
Alla åtgärder är inte kommunens att genomföra. Lik-

nande trafiksituationer som upplevs som problem på den 

egna villagatan finns även på övriga villagator. För en 

ökad förståelse om den upplevda trafiksituationen är det 

därför viktigt att samverka grannar emellan. Kommunen 

anser därför att en första åtgärd ska vara samtal och 

resonemang mellan boende på gatan där trafik upplevs 

köra för fort.

Trygghetsåtgärd 
I Trafikförordningens 3 kap 14 § och under ”hastighet” 

står det: 

”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafik-

säkerheten 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 kontrol-

len 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 förutsebart hinder” i ett villaområde? 

För detta finns det inga klara definitioner för vad man 

menar. Det är till sist domstolarna som gör en tolkning.

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt men 

effektivt sätt att ge signaler till att bilister ska sänka 

hastigheten. Eftersom olyckor mellan oskyddade trafi-

kanter och motorfordon är ovanliga på lokalgator samt 

att hastigheter och fordonsflöden vanligtvis är låga, är 

blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en 

trafiksäkerhetsåtgärd. Många föräldrar upplever dock 

sin bostadsgata som otrygg, varför Samhällsbyggnad, 

kan tillåta blomlådor på vissa gator. Blomlådor placeras 

så att hastigheten reduceras, samtidigt som gatan ska 

vara fortsatt framkomlig för exempelvis räddningstjänst, 

sopbilar samt drift- och underhållsfordon. Blomlådor är 

inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.

Motorfordonsförarens ansvar 
I stort sett alla motorfordonsförare har en trafikut-

bildning (gäller inte förare av moped klass II) och det 

ställs därför högre krav på motorfordonsförare än på de 

oskyddade trafikanterna som fotgängare och cyklister. 

Som motorfordonsförare förväntas man köra ansvars-

fullt och respektera gällande hastighetsbegränsningar. 

I ett bostadsområde gäller alltid att man måste vara 

uppmärksam på att ett barn kan komma springande ut i 

gatan. Motorfordonsförare ska helt enkelt vara ett gott 

föredöme för andra trafikanter.

Då vi måste förutsätta att hastigheten är låg anser vi 

det tillräckligt att lådornas enda utmärkning är reflexer 

och att de placeras väl synliga enligt i ritningen.

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Regler och förutsättningar
Förutsättningar för tillstånd: 
• Tillståndet gäller endast för det år det är utfärdat.

• Den som ansvarar för blomlådorna måste vara bosatt

på den gata där lådorna önskas ställas ut.

• Lådorna ska vara utformade enligt ritning från Sam-

hällsbyggnad, bifogad i denna skrift.

• Lådorna får ställas ut tidigast den 1 juni, under

förutsättning att gatan och trottoaren först blivit sopad

Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna plockas

in senast den 30 september.

• Gatans siktlinje  bör vara minst 200 meter utan av-

brott, exempelvis stopplikt eller farthinder.

• Blomlådan ska placeras så att det är minst 50 meters

fri sikt från blomlådorna i vardera riktning.

• Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från en

gatukorsning.

• Det  ska finnas minst 3,5 meter bred körbana för att

inte hindra räddningsfordon.



Så går det till när du ansöker 
om tillstånd för blomlådor

Undantagsfall och restriktioner 
• Gatan får inte ha karaktär av huvudgata med inslag

av genomfartstrafik . Den får heller inte tillhöra huvud-

nätet för gång- och cykeltrafiken eller hindra framkom-

lighet för kollektivtrafik. Endast i undantagsfall kan det

godkännas och då i samråd med kollektivtrafiken.

• Kommunen kommer att vara restriktiv med gator

som är återvändsgränder eller består av mindre slingor

(endast boende, ingen genomfartstrafik).

• Gator som inte kommer att godkännas är gator som

har högre trafikflöde än 1000-1500 fordon per dygn

eller att gatan redan är hastighetssäkrad genom andra

åtgärder t ex farthinder eller avsmalningar.

1 Informerar boende längs gatan 
För att skapa medvetenhet och förståelse är det viktigt 

att du informerar de boende längs er gata och skälet till 

varför ni önskar ha blomlådorna. Miljö- och samhälls-

nämnden har beslutat att en majoritet av de boende 

längs gatan måste vara positiva till blomlådorna innan 

ni kan få ett godkännande. Namnunderskrifter från 

dina grannar kan komma att begäras in av Samhälls-

byggnad från dig som kontaktperson.

2 Beslutsprocessen 
När du informerat samtliga boende blivit och ni har fått 

deras medgivande fyller du i anmälan, antingen på vår 

hemsida eller via post. Därefter får du besked från oss 

om vi godkänner blomlådor på er gata för det aktuella 

året.

Ni får inte ställa ut blomlådorna innan ni fått ett 

skriftligt godkännande av Östersunds Kommun, Sam-

hällsbyggnad.

3 Bygga lådorna 
Det är du som kontaktperson, eller tillsammans med 

dina grannar som får bekosta material, jord och blom-

mor samt bygga blomlådorna. Kommunen bistår med 

en ritning (sista sidan i denna skrift) och reflexer för att 

blomlådorna ska se lika ut. Reflexerna ska vara place-

rade på samtliga sidor.

4 Markering och reflexer 
Markeringarna är viktiga så att både du och andra kan 

se att lådorna står på rätt plats och att det är en plats 

som kommunen godkänt för blomlådor. Det är mycket 

viktigt att lådorna syns dygnet runt så att cyklister eller 

andra inte kör på dem. Lådorna ska därför placeras så 

att de är så synliga som möjligt även när det är mörkt.

Reflexerna bleks med tiden och fyller då inte sin funk-

tion. De ska ha god reflexförmåga, vara klara i färgerna 

och vara placerade på alla sidor.

Har ni blekta reflexer? kontakta oss så får ni nya.

5 Plantering och underhåll av blomlådorna 
Blomlådorna ska vara i bra skick och fyllas med jord 

till minst 5 cm från övre kanten. Alla lådor ska vara 

rikligt planterade med levande blommande växter som 

ni sköter. Blomlådorna ska tillföra en positiv gatumiljö 

varför det är av hög vikt att blomlådor är välskötta av 

dig som kontaktperson. Hur mycket jord och blommor 

som går åt finns på sida 6.

Blomlådorna får inte under några omständigheter 

innehålla tunga stenar om någon exempelvis krockar 

med lådan eller om ni måste flytta lådorna. 

6 Anträffbar kontaktperson 
Om du som kontaktperson reser bort under sommaren 

måste det finnas en ersättare som vi kan kontakta om 

vi behöver. Någon får kanske för sig att sabotera eller 

flytta på lådorna och då tappas effekten. Blomlådorna 

måste placeras som vi tillsammans kommit överens om. 

Vi behöver därför telefonnumret till dig som kontaktper-

son och till din ersättare där vi kan nå er på dagtid.

7 Lådorna får inte flyttas 
Det är av stor vikt att blomlådorna inte flyttas då detta 

kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten be-

gränsas. Vi bestämmer tillsammans med er på plats den 

placering som ger den bästa effekten. Upptäcker du att 

lådorna rubbats ur sitt läge är det viktigt att du flyttar 

tillbaka dem till de markerade platserna.

Blomlådor är inte en åtgärd för att barnen ska kunna 

leka på gatan, även om det ibland kan vara lockande för 

barn att leka runt blomlådorna.



8 Parkering och sophämtning 
Det är viktigt att blomlådorna fyller sitt syfte, syns bra 

även i mörker och inte ett hinder som stoppar fordons-

trafiken. Parkering får inte ske närmare än 5 meter (en 

billängd) från blomlådorna.

Sopbilen behöver 15 meter före eller efter den blom-

låda som står på samma sida av vägen som din tunna 

för att komma rätt med svängarmen. Tänk därför på att 

flytta soptunnan den bit som behövs, annars finns det 

risk för att din eller din grannes soptunna inte blir tömd. 

Det är därför viktigt att du som kontaktperson informe-

rar alla grannar som berörs. 

9 Skadegörelse, misskötsel och planerade 
gatuarbeten 
Tyvärr händer det att blomlådor flyttats utan att de 

ställs tillbaka på rätt plats, utsätts för skadegörelse 

eller att de ibland missköts. Skulle Samhällsbyggnad 

få in klagomål, kommer vi att kontakta dig som kon-

taktperson med en uppmaning att åtgärda den eller de 

blomlådor som råkat ut för skadegörelse att åtgärdas 

skyndsamt. 

Skulle kontaktpersonen inte följa kommunens uppma-

ning, kan kommunen komma att ombesörja bortforsling 

av blomlådan på bekostnad av kontaktpersonen. Samma 

sak gäller vid misskötta blomlådor. 

När planerade gatuarbeten ska utföras får du som 

kontaktperson information och anvisningar om lådorna 

behöver flyttas.

Samhällsbyggnads ansvar

• Avgör om gatan är lämplig för blomlådor.

• Bestämmer tillsammans med dig var lådorna
placeras, det sker under maj månad.

• Upprättar avtal mellan kontaktpersonen och
kommunen.

• Underrättar underhållsentreprenörer om det
finns blomlådor på gatan så de kan anpassa sitt
arbete så lådorna inte skadas.

• Vidareförmedlar synpunkter på blomlådorna av-
seende felaktig placering, skadegörelse med mera
till kontaktpersonen.

• Står för reflexer och en ritning till blomlådorna.

Kontaktpersonens ansvar

• Kontaktpersonen sköter renhållning kring blom-
lådorna och ansvarar att lådorna hålls i bra skick.

• Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna
sköts och är planterade med levande blommor.
Lådorna får inte vara fyllda med annat än jord till
exempel bildäck, stenar eller liknande.

• Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna
hålls under regelbunden uppsikt. Vid skadegörelse
eller flytt av blomlådorna ska kontaktperson skynd-
samt återställa blomlådorna till den överenskomna
platsen

• Vid planerade gatuarbeten meddelas kontaktper-
sonen via utskick några dagar innan arbetets start.
Det är kontaktpersonen som ska se till att blom-
lådorna inte är i vägen för det planerade arbetet.
Det är därför viktigt att du ser till att din brevlåda
töms även vid frånvaro, exempelvis semester.
Skulle kommunen behöva flytta på lådorna kan
kontaktpersonen komma att debiteras för kommu-
nens kostnader.

Detta ansvarar Samhällsbyggnad respektive du för



På denna figur kan du se hur lådorna ska 

placeras. Genom att blomlådorna står gan-

ska tätt kan detta påverka infarten till nå-

gon villa. Det är därför viktigt att de boende 

efter gatan är införstådda med placeringen. 

Om möjligt hålls minst 1,6 m öppet mellan 

låda och vägkant för att cyklist ska kunna 

passera innanför lådan.

Avståndet mellan låda och vägkant på 

andra sidan lådan kan då justeras till 3,5 - 4 

m. Avståndet i längdriktningen måste också

anpassas till aktuell gatubredd.

Antalet lådor bör begränsas till enstaka 

grupper med två eller tre lådor. Avståndet 

mellan grupperna ska vara minst 50 meter 

från en grupps slut till nästa grupps början.

1,6 M

3,5-4 M

8-10 M

1,6 M

Placering av blomlådor

Gatans bredd

Gata med kollektivtrafik

Avstånd mellan lådorna

Avstånd mellan lådorna

5 meter 

6 meter 

7 meter

10 meter 

9 meter 

8 meter

Minst 7 meter Minst 13 meter



Material till blomlådan 
Ben: 4 st, 75x75mm, L = 500mm. 

Sarg: 12 st, 22x100mm, L = 1000mm. 

Skruvar: 50 st, 5x40mm. 

Täckribbor: 4 st, 22x45mm, L = 1045mm. 

8 st, 22x45mm, L = 220mm. 

Skruvar: 36st, 4x40mm. 

Bottenstöd: 3st, 38x100mm, L = 956mm. 

Skruvar: 8st, 5x70mm. 

Botten: 9mm plywood, 955x955mm. 

Skruvar: 12st, 4x20mm. 

Tips: Förse lådan invändigt med byggplast. 

OBS: Hörnen bör fasas för att undvika vassa kanter.

Reflexer som tillhandahålls av Samhällsbyggnad 
placeras på samtliga sidor av blomlådan.

Sarg

Botten

Ritning blomlådor

Exempel på plantering: 
Blomlådan är 1x1 meter och 25 cm djup och för att fylla den ända upp 

med jord behöver du ungefär 6 stycken 40 liters jordsäckar.

För att fylla lådan med växter och att de ska trivas behöver du ca 25 

stycken plantor, lättaste sättet är att köpa 4 stycken 6 pack med sommar-

blommor ex. Tagetes, Petunia, Lobelia, Margeriter eller annan och sedan 

plantera dem alla i lådan. Kom ihåg att vattna den regelbundet under 

säsongen så kommer blomlådan inte bara att hjälpa till att hålla nere has-

tigheten utan samtidigt tillföra en positiv gatumiljö på er gata.

Bottenstöd

Täckribbor

Ben




