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Mobila farthinder i bostadsområden
Alla vill att det ska vara trafiksäkert och tryggt i den egna boendemiljön. Ett sätt för boende
att själva kunna påverka trafiksituationen är möjligheten att under viss tid använda
fartdämpande åtgärder i form av blomlådor eller flyttbara gupp i bostadsområdet. Mobila
farthinder är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten.

Allmänna riktlinjer










Det är viktigt med rätt placering för att inte försämra framkomligheten för t ex
utryckningsfordon. Läs mer om utformning och placering nedan.
Farthinder får inte förekomma på gator där linjetrafik går.
Sökanden bekostar anläggning, skötsel, skyltning samt har ansvaret för farthindren.
Samråd ska ske med Västerås stad, Teknik och fastighetsförvaltningen, för godkännande
och godkänd ansökan gäller under 1 år.
Användningstid: 15 maj – 15 oktober (kan variera beroende på
sandupptagning/snöskottning). Däremellan ska hindren vara bortmonterade.
Gatan där hindren ska finnas måste ha utfarter från villor eller boenden med liknande
karaktär och sökanden ska vara boende på aktuell gata.
De som bor i direkt anslutning och är närmast hindren måste godkänna dessa.
Rätt placering för utryckningsfordon (färdtjänst, långa & breda transporter).
Val av hinder ska godkännas av Västerås stad.

Riktlinjer för blomlådor








Blomlådorna ska vara väl synliga och försedda med reflexer på de sidor som är vända
mot trafiken.
Blomlådorna skall vara träfärgade eller vita och innehålla fräscha växter. Det går inte att
kräva återbetalning av nedlagda kostnader om tillstånd inte medges eller om villkoren
ändrats vid nästa års ansökan.
Den fria sikten på båda sidorna av blomlådorna ska vara minst 50 meter.
Avståndet mellan två grupper av blomlådor ska vara ca 100 meter.
Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
Ritning över hur blomlådorna ska se ut finns på Västerås stads hemsida.
Placering av blomlådor:
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Riktlinjer för flyttbara gupp








Anpassas efter dimensionerad trafiksituation.
Hindren får vara max 6 cm höga.
Hindren ska ha cirkulär ovandel och ändsidorna ska ha en mjuk avfasning.
Infällda reflexer ska finnas väl synligt.
Ett hinder får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.
Avstånd mellan två grupper med farthinder bör vara ca 80 m, se bild nedan.
Vattenavrinning med ränndal ca 1 m.

Skiss & placering av flyttbara gupp:

Ansvar för mobila farthinder
Kontaktpersonen ansvarar för att farthinder är placerade enligt anvisning och ser till att
platsen där hindren finns inte blir en lekplats. Om kontaktpersonen är bortrest måste annan
boende på gatan ta över ansvaret för hindren.
Teknik och fastighetsförvaltningen samråder tillsammans med sökanden var hindren ska
placeras och tar ansvar för de klagomål som kan uppstå på grund av dessa. Uppgifter om
medvetet sabotage eller flyttning av hindren meddelas till Teknik och fastighetsförvaltningen
som kontaktar polismyndigheten.

Ansökan om mobila farthinder
Ansökan görs och inlämnas digitalt på Västerås stads hemsida senast 30 maj varje år.
Kontakta Västerås stads Kontaktcenter vid ytterligare frågor på telefon: 021-39 00 00 eller
via e-post: kontaktcenter@vasteras.se
Beslutet om utplacering av farthinder kan laglighetsprövas, vilket innebär en prövning av om
beslutet har fattats på rätt sätt. Laglighetsprövning görs av Länsrätten i Västmanland.
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