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Möjligheten att placera ut blomlådor som en fartdämpande åtgärd på kommunala gator 

under sommarmånaderna har funnits i Luleå sedan 1991. 

Blomlådorna är ett komplement till stadsbyggnadsförvaltningens arbete med att skapa 

trygga och trivsamma boendemiljöer. Blomlådorna ställs ut för att uppmärksamma 

bilisterna på att de befinner sig i ett bostadsområde och anpassa sin hastighet till denna 

miljö. 

För att undvika negativa konsekvenser, till exempel att framkomligheten för 

räddningstjänsten, kollektivtrafiken eller renhållningen försvåras, får blomlådor endast 

ställas ut på gator som godkänts av stadsbyggnadsförvaltningen och på den plats som 

markerats av förvaltningens tjänstepersoner. 

Som väghållare har kommunen rätt att ge tillstånd för att låta privatpersoner ställa ut 

blomlådor längs gator som redan har en låg hastighet likt villagator. Då bostadsområden 

redan har låga hastigheter anses det tillräckligt att blomlådorna placeras väl synligt och att 

lådornas enda märkning är reflexer. Kör en bilist på blomlådorna och skadar bilen så ligger 

oaktsamheten på bilföraren. 

För att få ställa ut blomlådor på en kommunal gata krävs tillstånd från Luleå kommun. 

Blomlådor får endast ställas ut på de platser som godkänts och markerats ut av 

stadsbyggnadsförvaltningen.  

Blomlådor placeras endast på bostadsgator som uppfyller villkoren nedan. Blomlådor 

placeras inte på gång- och cykelvägar eller för att förhindra trafik till och från en gång- och 

cykelväg.  

Blomlådor får stå ute mellan 15 maj och 15 september. 

Ansökan om tillstånd att ställa ut blomlådor görs i e-tjänst på Luleå kommuns hemsida. 

Ansökningsperioden är öppen under våren och tiderna för detta finns tillgängligt på 

kommunens webbplats.   

Inkomna ansökningar bedöms efter sista ansökningsdag. Bedömningen görs utifrån 

villkoren i denna policy. I de fall då flera ansökningar kommit in från boende längs samma 

gata gör stadsbyggnadsförvaltningen en bedömning av vilken placering/vilka placeringar 

som kommer flest till nytta. 

  



Det beviljade tillståndet gäller för ett år. Den sökande ansvarar för att förnya sitt tillstånd. 

För att en ansökan ska kunna godkännas krävs det att de närmsta grannarna gett sitt 

medgivande. Som närmsta grannar räknas de vars infart är i direkt anslutning till 

blomlådorna eller på annat sätt kommer att påverkas direkt av utplaceringen. 

Om inte reglerna i denna policy följs har stadsbyggnadsförvaltningen rätt att återkalla 

beviljat tillstånd. 

Gatan och den omgivande miljön ska uppfylla följande krav för att blomlådor ska kunna 

tillåtas: 

• Gatan ska vara kommunal 

• Tillåten hastighet är högst 50 kilometer i timmen 

• Gatan är bredare än 5,5 meter 

• Gatan har direktutfarter från bostäder 

• Gatan trafikeras inte av kollektivtrafik 

• Gatan är inte en återvändsgränd, en bostadsslinga enbart avsedd för de som bor 

längs gatan eller en gata där genomfartstrafik är förbjuden 

• Permanent farthinder eller någon typ av avsmalning finns inte inom 200 meter från 

platsen där blomlådorna placeras 

• Gatan saknar separat gång- och cykelväg. 

• Blomlådorna ska kunna placeras så att fri sikt om minst 50 meter i var riktning 

uppnås. 

• Avståndet mellan två blomlådepar ska vara minst 200 meter. 

• Blomlådor tillåts inte närmare än 20 meter från en korsning. 

• Blomlådorna ska kunna placeras i anslutning till den sökandes tomt.  

  



• Den som ansöker bekostar och bygger sina blomlådor själv. 

• Lådornas mått ska följa Luleå kommuns ritning av blomlådor som skickas med det 

beviljade tillståndet.  

• Blomlådorna ska hållas i helt skick.  

• Blomlådor inklusive växlighet får inte överstiga 80 cm över vägbanan för att uppfylla 

godkända siktförhållanden.  

• Blomlådorna ska fyllas med jord och planteras med blommor. 

• För att blomlådor ska ge gaturummet ett positivt intryck ska planteringarna 

underhållas.  

• Reflexer till blomlådorna tillhandahålls av stadsbyggnadsförvaltningen. Reflexerna 

ska placeras på två sidor av blomlådan och vara riktade mot respektive körriktning.  

• Blomlådorna ska vara planterade innan utplacering på gatan får ske.  

• Blomlådorna ska förvaras på den egna fastigheten när de inte får stå ute på gatan. 

• Blomlådorna får inte flyttas från den plats stadsbyggnadsförvaltningen markerat i 

gatan. 

• Den sökande ska finnas tillgänglig som kontaktperson för blomlådorna.  

• Den sökande ska flytta tillbaka blomlådorna till sina rätta platser om den upptäcker 

att de flyttats. 

• Den sökande informerar sina grannar om att ställa sina avfallskärl så att 

renhållningen når dem även när blomlådorna är utplacerade. 

• Den sökande försöker förhindra att blomlådorna blir en lekplats för sina och andras 

barn. 

• Den sökande informerar sina grannar om att undvika att parkera allt för nära 

blomlådorna då detta förhindra andra bilister och större fordon från att ta sig fram 

längs gatan. 
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