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1. Bakgrund
Möjligheten att placera ut blomlådor som fartdämpande åtgärd på kommunala gator inom Piteå
kommun har funnits sedan en längre tid. Under denna tid har anvisningar och krav på godkänd
utplacering av blomlådor varit styrande för att uppnå syftet med åtgärden. De anvisningar som har varit
styrande under åren har uppdaterats sparsamt, varför det nu finns ett behov av att tydliggöra villkor för
utplacering av blomlådor.

2. Syfte och mål
Syftet med att placera ut blomlådor på kommunala gator är att förbättra trafiksäkerheten och sänka
hastigheten för motorfordon. Som en följd av detta tillfredsställs behovet av ökad trygghetsfaktor för
medborgare som bor i villaområden och längs efter bostadsgator. Syftet med anvisningen är även att
tydliggöra de villkor som fodras för att en ansökan om att placera ut blomlådor ska beviljas.
Följande mål i kommunens verksamhetsplan berörs av anvisningen:
•
•
•
•
•

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.

3. Inledande bestämmelser
Trafiksäkerhetsåtgärder fordrar många gånger åtgärder inom gaturummet som syftar till att ändra
bilistens beteende samt att sänka hastigheterna för motorfordon. Den enskilde bör dock själv vidta egna
åtgärder för att uppnå en trafiksäkrare miljö och för att öka trygghetskänslan. Grannar emellan bör
samverka och föra en dialog med varandra och den enskilde bör sätta upp ett staket inom den egna
fastigheten.
Trots detta kan den enskilde uppleva sin bostadsgata som otrygg vilket föranleder att
samhällsbyggnadsnämnden, under en begränsad period sommartid, kan tillåta utplacering av blomlådor
under särskilda förutsättningar. Möjligheten att placera ut blomlådor är en kortsiktig åtgärd för att
uppmärksamma bilister att anpassa hastigheten till trafikmiljön.
Samhällsbyggnads ansvar är att göra en bedömning av lämpligheten för utplacering av blomlådor samt,
förutsatt att ansökan beviljas, märka ut blomlådans placering på aktuell gata. Blomlådor får inte försvåra
framkomligheten för kollektivtrafik, räddningstjänst, sopbilar, samt drift- och underhållsfordon.
Blomlådor på gatan får inte heller bli en attraktiv lekplats för barn.
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4. Villkor
De villkor som följer enligt nedan är endast vägledande, samhällsbyggnad gör en lämplighetsbedömning
om blomlådor kan placeras ut på en gata i varje enskilt fall.
-

Ansökningsperioden är tillgänglig mellan 1 mars till 30 maj. Ansökningar som inkommer
efter denna period tas upp till prövning nästkommande år.
Ett beviljat tillstånd gäller i ett år, vilket innebär att en ny ansökan måste göras årligen.
Vägbredden ska vara minst 5,5 meter för att uppfylla minsta godkända körbanebredd.
Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från en gatukorsning.
Om flera ansökningar om blomlådor inkommer på samma gata ska minsta möjliga avstånd
mellan varje par av blomlådor vara 200 meter.
Blomlådor ska placeras så att fri sikt uppnås om minst 50 meter i respektive riktning.
Högsta tillåtna hastighet på aktuell gata får vara 50 km/h.
Det ska finnas utfarter på den gata där blomlådor önskas placeras ut.
Den som ansvarar (sökande) för blomlådorna måste vara bosatt på aktuell gata och ska vara
kontaktbar via telefon.
Godkännande för blomlådor från närmast berörda grannar, vars infart är i direkt anslutning
till placering av blomlådorna eller som på annat sätt kan komma att påverkas, krävs.
Blomlådorna får ställas ut tidigast den 15 maj under förutsättning att aktuell gata och
eventuell trottoar först blivit sopad. Sökande ansvarar för att blomlådorna avlägsnas från
gatan senast den 30 september.
Det är sökandes ansvar att se till att blomlådorna inte flyttas eller skadas.

Följande anvisningar om ritning och utseende på blomlådor ska följas:
-

För att blomlådor ska ge gaturummet ett positivt intryck ska färg på blomlådan anpassas
efter trafikmiljön och planteringar ska underhållas.
Lådornas mått ska följa anvisningarna i bilaga ”Ritning och placering blomlådor” som
skickas med det beviljade tillståndet.
Blomlådor inklusive växlighet får inte överstiga 80 cm över vägbanan för att uppfylla
godkända siktförhållanden.
Ätbara växter är inte tillåtet.
Reflexer till blomlådorna (gula/blå, två stycken på varje låda) tillhandahålls av
samhällsbyggnad. De ska placeras på två sidor av blomlådan och vara riktad mot respektive
körbana.
Blomlådorna ska vara planterade innan utplacering på gatan får ske.

Gator där blomlådor inte tillåts:
-

Gata där ovanstående nämnda villkor inte uppfylls.
Gata som trafikeras med kollektivtrafik.
Gata som utgör återvändsgränd, en bostads slinga avsedd enbart för boende i området eller
där genomfartstrafik är förbjuden.
Gata som utgör huvudgata eller uppsamlingsgata
Gata som är utformade med exempelvis permanenta farthinder, avsmalningar, separerade
gång- och cykelvägar eller liknande.
Gata där berörda grannar inte gett sitt godkännande till utplaceringen av blomlådorna.

Löpande kontroller av underhåll på blomlådorna sker kontinuerligt. Ett beviljat tillstånd kan
återkallas om inte de villkor som fordras enligt ovan efterlevs.
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