
Syfte  
Kringlekullens samfällighetsförening har till uppgift att tillse god trafiksäkerhet samt att våra vägar håller 

en god standard till en rimlig kostnad. Dokument syftar till att skapa gemensamma riktlinjer för hur 

ytorna i anslutning till våra vägar skall skötas för att uppnå detta. 

Dagvatten och siktriktlinjer inom vägområdet  
Vi som väghållare ansvarar för att vägarna röjs regelbundet. Detta krävs både för trafiksäkerheten och 

för att främja vattenavrinning och upptorkning.  

Det är viktigt att röja regelbundet för att ta bort växtlighet som hindrar sikten i till exempel kurvor. 

Dessutom kan växtlighet från vägkanter och diken hindra vattenavrinning och upptorkning. 

Som medlemmar bör vi tänka på att: 

- röja inom vägområdet eller till minst 2 meter från vägkanten 

- röja för att få fri sikt i kurvor samt vid gång- och väganslutningar 

- ta bort grenar som skjuter in över vägbanan, så att den fria höjden blir minst 4,6 meter 

- kontakta markägaren innan du påbörjar arbetet 

För att underlätta röjningen skall du inte sätta upp stängsel och liknande innanför vägområdet. De bör 

inte stå närmare vägkanten än 2 meter. 

 

Källa: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/Underhall-av-enskild-vag/Rojning-

och-slatter/ 
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Sikt i korsningar och kurvor 
Inom siktområdet får inget skymmande finnas. Till skymmande anordningar räknas exempelvis: 

- Mur 

- Häck 

- Staket 

- Träd och buskar 

De anordningar som har en höjd över vägbanan på över 0,8 meter, räknas som skymmande. 

Siktområdet (gröna ytor i bilden nedan) är triangelformat och benämns som sikttriangel.  Det finns några 

olika situationer där längden på sikttriangelns sidor, Ls och Lp, kan sättas schablonmässigt. Dessa 

typmiljöer är: 

- Korsning mellan två vägar 

- Korsning mellan väg och gångväg 

- Fastighetsutfart 

 

Siktlängder inom vårt område    
- Fri sikt väg/väg – 10/10 m 

- Fri sikt väg/gångväg – 10/5 m 

- Fri sikt väg/utfart – 2,5/2,5 m 

- Fri sikt väg/Kongahällavägen 10/170 m 

- Fri sikt väg/järnväg 10/240 m 

  



Korsningen mellan två vägar kräver fri sikt på 10 m åt vart håll och för utfarter ska sikttriangelns ben ha 
en längd på minst 2,5 m åt vart håll, enligt bilden nedan. 
 

 

Källa: https://tekniskhandbok.goteborg.se/Arkiv/2017-

1/__site/__planering__utformning__korsningar__siktikorsning.html 
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