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Hjälp oss att göra 
din gata trafiksäker
Fri sikt i korsningar är viktigt för att olika trafikanter ska hinna 
upptäcka varandra i tid. Varje år sker olyckor i onödan på grund av 
att sikten är skymd. Du som fastighetsägare kan med några enkla 
åtgärder göra trafikmiljön vid din fastighet bättre och säkrare.
I den här foldern kan du se vilka regler som gäller för växtlighet i 
anslutning till trafiken och vad du som fastighetsägare är skyldig 
att göra.

Hörntomt
Om du har en hörntomt intill en gata får 
dina växter vara som mest 80 centimeter 
höga längs en sträcka på 10 meter åt varje 
håll från hörnet. 

Utfart
Vid en utfart får växtligheten vara maxi-
malt 80 centimeter hög längs en sträcka 
på 2,5 meter åt varje håll längs gatan 
samt in längs utfarten från gatan.



”

Fri höjd
Om du har buskar eller träd som sträcker 
sig ut över en gata, trottoar eller gång- 
och cykelväg måste det finnas fri höjd för 
trafikanterna.

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

Att tänka på när du planterar
Växtlighet från din tomt får inte breda ut 
sig över vägbanor, gång- och cykelbanor. 
Stora buskar och träd bör därför plante-
ras minst 2 meter innanför tomtgränsen. 
Häck- och buskplantor bör av samma 
skäl placeras minst 60 centimeter innan-
för tomtgränsen.

Växtligheten får inte 
dölja skyltar, vägmärken 
eller gatubelysning.



CHECKLISTA
• Mina häckar och buskar vid min utfart är inte högre än 80 

centimeter på en 2,5 meter lång sträcka i varje riktning.

• Om jag har en hörntomt är mina häckar och buskar inte 
högre än 80 centimeter på en 10 meter lång sträcka åt 
varje håll från hörnet eller 5 meter åt varje håll om tomten 
gränsar till gång- och cykelbana.

• Min växtlighet breder inte ut sig utanför min tomt och 
skymmer sikten, hindrar framkomligheten eller skymmer 
trafikskyltar och belysning.

• Jag gör en extra koll av min växtlighet innan skolstarten i 
augusti.

• Min växtlighet hindrar inte snöröjningens fordon.


