
Klipp häcken 
och rädda liv

Information om siktens
betydelse för säkerheten
på bostadsgator och vad
tomtägaren kan göra för
att förbättra den.
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Säker trafik kräver fri sikt i korsningar
Buskar, häckar och träd nära tomtgränsen kan bli ett hinder för trafiken och en 
allvarlig fara för trafiksäkerheten. Varje år skadas människor i onödan för att  
sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Vid utfart bör du se till att
Dina växter inte är högre än 
80 cm från gatan inom mar-
kerad sikttriangel. Sikten skall 
vara fri minst 2,5 m från gatan 
eller gångbanan.

Du som har utfart mot gata: Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en 
gång och cykelväg eller gata 
bör du se till att dina växter 
inte är högre än 80 cm i en 
sikttriangel som sträcker sig 
minst 10 m åt vardera 
hållet. Syfta en 90 graders 
vinkel och räkna bakåt från 
den.

Tänk på att sikten skall vara fri inom hela sikttriangelns område. Träd klipps ur och ev buskar 
klipps ner inom denna yta.

Som fastighetsägare tänker man inte alltid på att växtligheten under sommaren blivit så hög 
eller kraftig att den kanske inkräktar på gång- eller vägbanan och hindrar sikt eller framkomlig-
het för trafikanterna.



”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller
inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för 
olycksfall begränsas.”

Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Trädgrenar som hänger ner och
häckar som breder ut sig  
hindrar människor från att gå 
på gångbanor/trottoarer.
Trafiksäkerheten äventyras
därmed. Häckar eller buskar 
skall klippas på bredden, i 
tomtgräns så att de inte  
inkräktar på gaturummet. 
Trottoar/Gaturum

Om du har buskar eller träd
som sträcker sig ut över gata
eller gångbanan bör du se till
att det finns fri höjd för
trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
- över gångbana, minst 2,5 m
- över cykelväg, minst 3,2 m
- över körbana, minst 4,6 m

Tänk på träd och buskars placering redan vid planteringstillfället.
Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns och häck- och buskplan-
tor minst 60 cm innanför. Häckar och annan växtlighet intill gata eller väg kan bli livsfarliga. 

Ring oss på tekniska förvaltningen och miljö- & stadsbyggnadsförvaltningen om du har 
frågor. Du når oss via kommunens växel 0550-88 000. 

Du som har tomt intill gata, tänk på att häck och buskar skall växa inom eget tomtområde.
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