SÅ ÅTGÄRDAR DU
VÄXTLIGHETEN
LÄNGS DIN TOMT

Varje år skadas människor
i onödan för att sikten
skyms av växtlighet.
Några enkla åtgärder kan
rädda liv.
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För att trafiksäkerheten ska
fungera i bostadsområdet krävs
fri sikt. Häckar, buskar eller träd
på en tomt får inte skymma
sikten.
Växtligheten från tomten får
inte heller hänga ut över gator
eller gång- och cykelbanor. Viktiga
samhällsfunktioner som räddningstjänst, renhållningsfordon
och brevbärare är beroende av
att kunna komma fram.
Det är också viktigt att växtligheten inte skymmer ljusflödet
från gatubelysningen eller går upp
i ledningar.
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Läs mer på
nacka.se/trafikfarlig-vaxtlighet
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DU SOM HAR TOMT INTILL
EN GATA
Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över en gata eller
gångbana ska du se till att trafiken
kan passera under växterna utan
problem.
För att trafikanter ska kunna
passera behövs en fri höjd på minst:
- 2,5 meter över gångbana
- 3,2 meter över cykelbana
- 4,6 meter över körbana.
Grenar som hänger längre ner
över gatan ska du beskära.

DU SOM HAR UTFART
MOT EN GATA
Vid utfart ska du se till att dina växter
inte är högre än 80 centimeter.
Sikttriangeln ska sträcka sig 2,5 meter
åt vardera håll.

DU SOM HAR HÖRNTOMT
Om din tomt ligger intill en gata eller
gång- och cykelbana, ska du se till
att växtligheten inte är högre än
80 centimeter. Sikttriangeln ska sträcka
sig minst 10 meter åt vardera håll.
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GATUBELYSNING
För dig som fastighetsägare är det viktigt att hålla
undan växtligheten så att ljusflödet från gatu
belysningen når ned till gatan eller gång- och cykelbanan. Hela ljustriangeln ska synas och det uppnås
genom att inte låta växtligheten nå upp närmare
än två meter från armaturen.
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Ljusflöde

Växtlighet ska inte finnas närmare än
två meter från armatur. Växtligheten får
inte skymma ljusflödet.

För att undvika störningar på belysningsnätet ska
du också se till att träd och buskar inte växer upp
i ledningarna. Observera att ledningar kan vara
strömförande så vidrör dem inte i samband med
beskärning.
Om du har växtlighet som redan idag når upp till
ledningar kontaktar du kommunen så gör utbildad
personal en inledande beskärningsåtgärd som du
sedan kan underhålla.

