Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna
E-post: trafikavdelningen@eskilstuna.se
Webb:		 eskilstuna.se/blomlador

Information om blomlådor på gatan
För att öka trafiksäkerheten kan boende i områden med hastighet 30 km/timme få
tillstånd att ställa ut blomlådor för att sänka bilarnas hastighet. På så sätt kan du och
dina grannar medverka till att dämpa hastigheten i området där ni bor.
Krav och förutsättningar
l		 Ansvariga för blomlådorna måste bo på gatan
		 där blomlådorna placeras.
l		 Gatan måste ha utfarter från villorna längs gatan.
l		 Det är viktigt att boende i de villor som finns
		 i direkt anslutning till gatan är positiva till
		 placeringen av blomlådorna.
l		 Blomlådorna ska stå ganska nära varandra
		 vilket kan påverka infarten till en villa.
l		
		
		
		

Blomlådorna får ställas ut från godkänt datum på
våren till 15 oktober. Lådorna får inte ställas ut
innan samråd med och godkännande
av Trafikavdelningen.

l		 Blomlådorna får inte placeras närmare en korsning
		 än 20 meter. Efter samråd med Trafikavdelningen
		 kan blomlådorna i undantagsfall placeras närmare
		korsning.
l		 Det ska vara minst 50 meters fri sikt på var sida
		om blomlådorna.
l		 Tillståndet gäller endast en säsong i taget.
		 Ny ansökan måste göras varje år.
l		 Så här placeras blomlådorna:

Att placera blomlådor på gatan under sommarhalvåret
är ett effektivt sätt att få bilister att sänka hastigheten.
Eftersom hastigheten är låg (30 km/h) är det tillräckligt
att märka blomlådorna med reflexer och placera dem väl
synliga. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger
ansvaret på bilföraren som kört oaktsamt.

Cirka 8 meter meter
mellan blomlådorna

Cirka 4 meter
från gatans kant

”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.”

Cirka 4 meter
från gatans kant

I Trafikförordningen 3 kap 14 §
under hastighet står det:

I illustrationen är gatan 7 meter bred.
Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna.
Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

Var är blomlådor inte tillåtna?

Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar

Gator som trafikeras av busslinjetrafik är inte lämpliga
att ställa blomlådor på. På dessa gator kan Eskilstuna
kommun istället sätta fasta trafikhinder i form av
exempelvis betongöar. Detta sker enligt prioriterade och
planerade årsprojekt.

l		 Efter samråd med boende beslutar
		 Stadsbyggnadsnämnden var blomlådorna placeras.

På gator med parkeringsavgift tillåter vi inte blomlådor.

l		 Markerar platsen på gatan.

l		 Tillhandahåller ritning på blomlådorna.
l		 Tillhandahåller reflexer som ska sitta på blomlådorna.
l		 Kontrollerar blomlådornas skick löpande.

Sökandes (kontaktpersons) ansvar
Informera berörda grannar
För att inte blomlådorna ska orsaka irritation är det viktigt
att alla boende i området informeras om att de ställs ut
och skälet till detta.

Bekosta och bygga blomlådorna
Det är sökandes ansvar att bekosta och bygga
blomlådorna. Lådorna ska byggas enligt ritning.

Plantera och sköta blomlådorna
Det ska alltid finnas växter i blomlådorna och ni
bestämmer själva vad som ska planteras. Totalhöjden
på blomlåda inklusive växter är max 80 cm. Sökande
ansvarar för att det ser snyggt och städat ut i och
omkring blomlådorna.

Ta bort blomlådorna 15 oktober
Tillståndet gäller från det att Trafikavdelningen godkänt
utplacering på våren till 15 oktober. För att gatan ska
kunna vinterväghållas och sopas måste blomlådorna
tas bort från gatan under den tid de inte får stå ute.
Kontaktpersonen är ansvarig för att blomlådorna förvaras
på lämpligt sätt utanför tillåten tid.

Anträffbar kontaktperson
När kontaktperson är bortrest ska det finnas någon
annan person på gatan som vi kan kontakta om det skulle
uppstå problem. Kontaktpersonerna måste tillhöra olika
hushåll.

Vad händer om reglerna inte efterlevs
I de fall där lådorna inte sköts, är trasiga, saknar
plantering, är felplacerade etc, kontaktar vi de
kontaktpersoner som uppgets i ansökan och upplyser
om vilka åtgärder som krävs. Om inte felen åtgärdas dras
tillståndet in och blomlådorna måste tas bort.
Finns blomlådor utan tillstånd kontaktar vi, om möjligt,
de kontaktpersoner som senast haft tillstånd och de
uppmanas att plocka bort blomlådorna. Om detta inte
sker avlägsnas blomlådorna.
Omhändertagna blomlådor förvaras hos
Stadsbyggnadsförvaltningen och kan hämtas ut inom
en månad mot en avgift motsvarande kostnaden för
bortforslingen.

Ansökan och frågor
Formulär för ansökan finns på eskilstuna.se/blomlador
där du också hittar ritning på blomlåda.

Har du frågor kontakta
Arto Sipola, Trafikingenjör
016-710 76 83
trafikavdelningen@eskilstuna.se

eskilstuna.se/blomlador

