
    
   

 

SÄKER TRAFIK PÅ BOSTADSGATOR 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. 

Läs mer på våra webbplatser om vad som gäller för 
dig som fastighetsägare och hur du kan hjälpa till: 

www.arvika.se/renhallning_gangbanor 

www.eda.se/trafikogator 
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HJÄLP OSS! 
För bättre framkomlighet och trafiksäkerhet 

kring fastigheter i Arvika och Eda! 

Till dig som är fastighetsägare 

www.teknikivast.se 

www.teknikivast.se
www.teknikivast.se
www.eda.se/trafikogator
www.arvika.se/renhallning_gangbanor


   

   

 
 

 

     

DELAT ANSVAR 
På uppdrag av Arvika och Eda kommun är det det kommunala 
bolaget Teknik i Väst som ansvarar för drift och underhåll av 
kommunernas gator och vägar. Men även du som är fastig-
hetsägare har ett ansvar. 

Enligt Plan- och bygglagen ska alla tomter skötas på ett sätt 
som inte ger upphov till några risker i trafiken. Det ska 

vara fri sikt vid alla gatu- och vägkorsningar. 

Grenar och buskar som hänger ut över gångbanor och 
vägar kan utgöra ett hinder för oskyddade trafikanter 

och dessutom bli en trafikfara. Det försvårar även fram-
komligheten för våra drift- och underhållsfordon. 

Växtligheten får heller inte skymma vägmärken, gatuskyltar eller belysning. Du 
som tomtägare ansvarar även för att ta bort ogräs och annan växtlighet samt 
sopa upp och ta bort skräp från trottoar och gångbaneutrymme. 

Vintertid ska snö och is avlägsnas av dig som fastighetsägare och halka ska 
förebyggas genom sandning av trottoar och gångbaneutrymme. 

Om kommunen använder gångbanan för snöuppläggning bortfaller denna 
skyldighet från dig som fastighetsägare. 

PLANERA DIN PLANTERING! 
Tänk på att placera mindre växter minst 
0,6 meter innanför tomtgränsen och 
stora träd minst 2 meter innanför. 

TRÄD OCH BUSKAR VÄXER 
För att bibehålla god sikt är det viktigt 
att du redan vid planteringstillfället 
föreställer dig trädens och buskarnas 
utveckling några år framåt så att de 
placeras tillräckligt långt från vägen. 

DU SOM HAR HÖRNTOMT 
Om din tomt ligger intill en gata eller 
gång- och cykelväg får dina växter 
inte vara högre än 80 cm i en sikt-
triangel som sträcker sig minst 
10 meter åt vardera hållet. 

DU SOM HAR UTFART MOT GATA 
Se till att dina växter vid utfarten inte 
är högre än 80 cm från gatan inom 
markerad sikttriangel. 

DU SOM HAR TOMT INTILL GATA 
Häck och buskar ska växa inom eget 
tomtområde. Om du har buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata eller 
gångbana bör du se till att det finns fri 
höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är:
    Över gångbana - minst 3,6 meter.
    Över cykelväg - minst 4,0 meter.
    Över körbana - minst 4,6 meter. 


