
Med våren kommer grönskan!
- så kan vi hjälpas åt för att skapa  

trafiksäkra miljöer i våra bostadsområden

Ill
us

tr
at

io
ne

r:
 S

of
ia

 M
ag

nu
ss

on

Häckplantor planteras normalt tre stycken per löpmeter. I samband med
vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med
beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden 
för att den ska ge tillräckligt med nya skott nedtill.

Lämpliga häckväxter
Friväxande låg häck
• Liten svart aronia
• Björkspirea
• Hybridspirea
• Mahonia
• Ölandstok

Klippt häck
• Avenbok
• Bok
• Hagtorn
• Häckkaragan
• Idegran

• Liguster
• Måbär
• Naverlönn
• Oxbär
• Spirea
• Syrén
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Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §:
”En tomt skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken 

för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Tänk på att...
• Små barn syns inte om din häck är för hög  

eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.

• Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta  
för grenar som hänger ner över gångbanan.

• Räddningspersonal behöver snabbt hitta rätt.  
Se till att grenar inte skymmer gatuskyltar.

• Trafikfara kan uppstå om trafikskyltar,  
till exempel stoppskyltar, inte syns ordentligt.



Fri höjd för trafikanter
Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om dina buskar el-
ler träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör det finnas fri höjd 
för trafikanter; minst 2,5 meter över gångbana, minst 3,2 meter över 
cykelväg och minst 4,6 meter över körbana.

Vid utfart
Vid din utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från 
gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter längs gatan/gång- 
banan och 2,5 meter in på din utfart från den punkt där din utfart  
möter gatan/gångbanan.

I korsningar
Om din tomt ligger intill en korsning mellan två gator (gång-  
och cykelväg och/eller gata) bör dina växter inte vara högre  
än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst  
10 meter åt vardera hållet i korsningen.

Avstånd från gata
Redan när du planterar är det viktigt att du föreställer dig trädens och 
buskarnas utbredning i framtiden så att du placerar dem tillräckligt långt 
från vägen. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför 
tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter 
innanför tomtgräns.

Fri sikt Plantera på rätt sätt


