
Säker trafik  
på bostadsgator  
kräver fri sikt  
i korsningar

Vad säger lagen?
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så 
att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och trafiken inte 
uppkommer.” Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15§

I Karlskrona kommun åligger det även 
fastighets  innehavaren att ta bort ogräs och 
annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort 
orenlighet och nedskräpande föremål från gång-
baneutrymmet utanför fastigheten. 

Vid vägskötsel åtgärder kan detta, om det 
 lämnas oskött, komma att utföras akut på 
fastighets ägarens bekostnad. 

Vid utfart ska ni se till att era växter inte är högre än 
80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten 
ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om er tomt ligger intill en korsning mellan två bil
vägar ska ni se till att växter inte är högre än 80 cm i 
en  sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera 
hållet. Är någon av vägarna en gång/cykelbana dras 
sikttriangel 5 m längs denna. 

Häckar och buskar ska växa inom eget tomt område. 
Om ni har buskar eller träd som sträcker sig ut över 
gata/gångbana bör ni se till att det finns fri höjd för 
trafikanter och arbetsfordon.
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Några rekommendationer:
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan 
vid planteringstillfället föreställa sig trädens och 
 buskarnas utveckling några år framåt så att man 
placerar dem tillräckligt långt från vägen.  Växterna 
brer ut sig olika mycket  beroende på vilken art 
man väljer, vilken klimatzon men  befinner sig i, 
jordens beskaffenhet och  skötsel. 

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m 
innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor 
bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Övrigt: 
Vägföreningens styrelse beslutar om farthinder, 
som till exempel gupp och blom lådor. 

För mer information gå in på trummenas-vs.se eller mejla till: kontakt@trummenas-vs.se
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