
Sikt och säkerhet på
bostadsgator 

- tips på några enkla åtgärder som kan rädda liv 



Vilka siktkrav gäller för bostadsområden? 

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafkanter ska hinna upptäcka varandra och 
undvika olyckor. Varje år skadas och dödas människor i onödan för att sikten skyms av 
träd och buskar. Några enkla åtgärder, som att klippa häcken före och under sommaren, 
kan förhindra att människor skadas. 

Träd, häckar och buskar får inte vara högre än 80 centimeter från gatan vid korsningar 
och utfart. Det är viktigt att du vid nyplantering föreställer dig trädens och buskarnas 
utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från gatan. Du bör 
placera stora buskar och träd minst 2 meter innanför din tomtgräns. 

På nästa sida visas bilder på de minimikrav för sikt som gäller för bostadsgator. 

Har du tänkt på att... 

• Små barn inte syns om din häck eller ditt staket är för högt. 

• Människor med funktionsnedsättningar är extra utsatta för grenar som 
hänger ned över gångbanan. 

• Det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte 
skymmer gatunamnen. 

• Trafkfara kan orsakas av att trafkskyltar inte syns. 

Vad säger lagen? 

Häckar, buskar och träd nära tomtgränsen kan bli en allvarlig fara för trafksäkerheten och 
ett hinder i trafken. Som tomtägare ansvarar du för att träd och buskar på din tomt inte 
skymmer sikt, skyltar, vägmärken eller belysningsstolpar. Du ansvarar även för att häckar och 
trädgrenar inte växer ut utanför din egen tomt mot gatan eller gångbanan. 

Enligt plan- och bygglagen är du skyldig att sköta din tomt så att risk för olyckor undviks. I värsta 

fall kan du ses som vållande till en olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt. 

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

Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 15 § 

Felanmälan skymd sikt 

Om du ser träd eller buskar som kan utgöra en risk i trafken, kan du göra felanmälan till 
kommunen. Felanmälan gör du på: www.pitea.se/felanmalan/gator eller på tel: 0911-60 62 00. 

När vi får en felanmälan om skymd sikt åker vi till platsen och gör en bedömning. Om det 

utgör en trafkfara skickar vi en uppmaning till fastighetsägaren att åtgärda problemet. 
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DU SOM HAR UTFART MOT GATA 

Vid din utfart ska du se till att din häck, staket eller 
annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 
cm inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 
m från gatan eller gångbanan. 
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DU SOM HAR HÖRNTOMT 

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att 
din häck, staket eller annat siktskymmande 
föremål inte är högre än 80 cm inom en 
sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt 
vardera hållet. Detta gäller även om ditt 
hus ligger vid en gång- eller cykelväg. 
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Den fria höjden som krävs är : 
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Över körbana: minst 4,6 m 

DU SOM HAR TOMT INTILL GATA 

Tänk på att din häck och dina växter ska växa 
innanför din egen tomt. Är buskarna för stora 
kan gående och cyklister tvingas ut på gatan, vilket 
ökar risken för trafikolyckor. Om du har buskar 
eller träd som sträcker sig ut över gata eller gång-
banan ska du se till att trafikanterna kan passera 
under växterna utan problem. 
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Över gångbana: minst 2,5 m Över cykelväg: minst 3,2 m 

 
 
 
 



För mer information: 

Samhällsbyggnad 

Telefon: 0911-69 60 00 

E-post: fysiskplanering@pitea.se 

www.pitea.se/trafk 
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Samhällsbyggnad 
0911-69 60 00 
www.pitea.se 
www.facebook.com/pitea.se 


