Offentlig informasjon

Klipp hekk og busker
Trafikksikkerhet er også ditt ansvar

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye
på gående og syklende som krysser din avkjørsel.
En temaanalyse av sykkelulykker viste at dårlig sikt
var en medvirkende faktor i over 30 % av dødsulykkene på sykkel.
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Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt
nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom
med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg?
Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din
avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43).

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din
Alternativ 1:
Høydegrense
0,5 meter

Alternativ 2:
Flytting av
gjerde/hekk

3 m
30 meter
Hvis avkjørselen din krysser gang- og
sykkelveg må høyde på hekk og gjerde ikke
overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.
Klipp enten hekken din slik at den holdes under
0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller
hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge
(alternativ 2).

30 meter
Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen.
Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din
skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen
30 meter til hver side.
Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter
dersom gang- og sykkelvegen heller og syklistene
holder høy fart.
Snu for å lese mer
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Hvis avkjørselen din munner ut i vegen
må høyde på hekk og gjerde ikke overstige
0,5 meter over gateplan.

4m

Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor
frisiktsonen, merket med rødstiplet strek.
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Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen.
Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen
din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver
side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og
videre øker avstandene med farten slik
figuren illustrerer.

Hvis du har trær ut mot veg,
fortau eller gang- og sykkelveg
må ikke greiner henge lavere enn
5 meter over vegbanen.

3m

5m

Over fortau og gang- og sykkelveg
må ikke greiner henge lavere enn
3 meter.

Har du spørsmål?
Når du får denne informasjonen og leser vår oppfordring, så håper vi at du
gjennomfører nødvendig beskjæring slik at alle kan gå, sykle eller kjøre trygt
forbi din eiendom.
Ved spørsmål, ta kontakt med Statens vegvesen på tlf. 02030 eller benytt vårt
skjema på vegvesen.no/kontakt

15-0351 grafisk.senter@vegvesen.no

Eieren av trærne er også ansvarlig for
fjerning av greiner som faller ned.

