
Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm.
Sikten ska vara fri minst 2,5
meter från gatan eller
gångbanan.

Du som har hörntomt

Du som har tomt intill gata

Framkomlighet på trottoarer och
cykelbanor

Tänk på...

Om din tomt ligger intill en
gång- och cykelväg eller gata
ska du se till att dina växter
inte är högre än 80 cm i
hörnet, en sträcka på minst 10
meter åt vardera håll.

Höjden på häcken mäts från
vägbanan.  att din tomt även har en baksida.

 att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.
Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

 att växterna växer. Klipp lägre än 80 cm för marginal.
 att cykelbanans bredd räknas som vägbana.

Trottoarer och cykelbanor ska vara framkomliga
för gående, barnvagnar och rullstolar.
Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget
tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare
och cyklister tvingas ut i gatan vilket ökar risken för
trafikolyckor.

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

Över gångbana, minst 2,5 meter
Över cykelbana, minst 3,5 meter
Över körbana, minst 4,5 meter



Till tomtägaren:

  KLIPP HÄCKEN!

  Tekniska kontoret informerar för en tryggare trafikmiljö.

  Ring oss om du har frågor!
   Sala kommun

Tfn 0224-74 70 00
www.sala.se

Säker trafik på gator
kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Information om siktens betydelse för säkerheten
på gator och vad tomtägaren kan göra

för att förbättra den.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte

uppkommer.”
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