
God råd om häckar och trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten är en viktig fråga. Många efterlyser en bättre röjning av häckar och annan skymmande 

växtlighet. 

En häck kan vara dekorativ och insynsskyddande, men den kan också vara trafikfarlig. Ägna en stund åt 

vårbruket i trädgården och se över skymmande häckar, buskar och träd. 

Det är svårt att upptäcka barn i trafiken och barn har svårt att upptäcka trafikfaror i tid. Du kan enkelt göra insatser 

för att förbättra säkerheten, inte minst för barnen och deras trafikmiljö. 

Som fastighetsägare har du ansvaret för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark. 

I Plan- och bygglagen (PBL) § 17 3:e kapitlet står:  

"Tomter ska, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att 

betydande olägenhet för omgivningen och trafiken inte uppkommer och att risken för olycksfall begränsas. Om du 

underlåter att sköta om din tomt kan vite dömas ut."  

Det är enkelt om du känner till följande om växtlighet och sikt. 

 Om din tomt ligger intill en gång- eller cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är 

högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.  

 Om du har en gång- eller cykelväg som korsar gatan är sikttriangeln bara 5 meter inpå gång- och 

cykelvägen och 10 meter utmed gatan.  

 Vid utfart från tomten direkt till gatan krävs fri sikt minst 2,5 meter från gatan. Buskar eller häckar får inte 

heller här vara högre än 70 cm.  

 Vid tomt längs gatan gäller 3,2 meters fri höjd över gångbana och 4,6 meter över körbanan för att 

framkomlighet och vinterväghållning ska fungera. 

  

  

  

  

  

  

  

  



Här är några enkla men viktiga råd till dig vid plantering 

 Planera noggrant vilken typ av häck du ska ha.  

 Vill du att den ska vara friväxande  eller klippt?  

 Hög eller låg, vintergrön eller lövfällande?  

 Varför vill du ha en häck? För avgränsning, insynsskydd eller vindskydd?  

 Har du tid att sköta en häck eller vill du att den ska sköta sig själv?  

 Hur stor plats får den ta? Häck ska planteras minst 60 cm från tomtgräns mot gata eller gångbana.  

 Plantor sätts med 3 stycken på varje löpmeter.  

 Prata med din granne om hans syn på det du tänker plantera eller kom överens om gemensam häck. 

 

 

Publicerad av stadsbyggnad@haninge.se 

Senast uppdaterad 2009-05-15  

Tipsa en vän  

KONTAKT  

Park och natur 

Sirkka-Liisa Vähä-Lassila 

tfn 08-606 80 14 

 

Väg 

Kai Nurmi 

tfn 08-606 84 32 

 

Trafik 

Lars Johnsson 

tfn 08-606 85 37 

Du får gärna ringa eller maila oss om du har några idéer eller förslag vad gäller gator, beläggningar, växtlighet 

och trfiksäkerhet. 

Låt oss tillsammans jobba för en tryggare trafikmiljö 

 

 

Haninge kommun 

Teknik 

36 81 HANINGE 

tfn: 08-606 70 00 (växel) 

fax: 08-606 87 17 
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Besök: Anläggarvägen6, Handens industriområde 

e-post: stadsbyggnad@haninge.se  
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