
 

 

Klipp hekk og buskar – tenk trafikktryggleik 

Har du tenkt på at hekken og buskane dine kan vere ei dødsfelle? 

Dersom bilistane ikkje kan sjå kva som skjuler 
seg bak hekkar på hjørne, i avkøyringar og i 
vegkryss, kan bilane køyre på og skade eller 
drepe små barn, unge, eldre og andre mjuke 
trafikantar som ferdast langs vegen. 

Alvorlege ulykker, personskadar og store 
materielle skadar kan unngåast dersom du 
passar på at hekkar, buskar og tre på 
eigedommen din ikkje hindrar fri sikt.  

 

Trafikktryggleik er ditt ansvar òg 

Barn er lågare av vekst og har mindre forståing for trafikken enn oss vaksne. Dette gjer barna meir 
utsette for ulykker. At du køyrer forsiktig og tenkjer på at barn kan komme fram bak ein parkert bil, 
er sjølvsagt bra. Men pass òg på at gjerde, hekkar, buskar og tre på eigedommen ikkje skjuler barn 
eller andre trafikantar.  

 

Det er viktig å ha god sikt 

Kommunen bruker mykje pengar på å halde vegar, fortau og sykkelstiar ved like for at alle skal 
ferdast trygt. Ikkje «stel» av desse områda ved å la hekk og buskar vekse utover eigedomsgrensa di. 
Ta deg ein tur rundt eigedommen din og sjekk om du har vegetasjon som bør skjerast ned, klippast 
eller fjernast. Hjelp oss å gjere risikoen for ei trafikkulykke mindre og dermed auke trafikktryggleiken 
i nærmiljøet ditt! Tenk på at vegen forbi eigedommen din kan vere ein skuleveg. 

 



 

 

Reglar for fri sikt 

Hekkar, buskar og tre må ikkje skjule vegmerking, trafikksikt, gatenamn, lysskilt eller belysning. Hugs 
at alle skal kunne sjå eit barn på trehjulssykkel frå alle retningar, og kunne stoppe på ein tredjedel av 
avstanden mellom køyretøyet og barnet. 

Tenk òg på at det langs vegen skal vere oversiktleg og enkelt å komme fram for mellom anna 
utrykkingskøyretøy og renovasjonsbilar.  

 

 

 

 

 

 

Krav til «frisiktsoner» er gitte i veglova, i avkøyringsløyve og i reguleringsplanar. Kommunen kan 
påleggje grunneigar å klippe, skjere eller flytte vegetasjon som skaper sikthindring.  

Kommunen ber den einskilde grunneigaren utføre klipp av sine hekkar, buskar og tre slik at desse 
ikkje fører til fare langs vegen. Dersom grunneigarane ikkje utfører slik klipp, vil kommunen sende ut 
eit skriv til den einskilde grunneigaren med beskjed om å klippe hekk og buskvekstar langs vegen. 

Dersom dette ikkje blir utført, vil kommunen gi eit pålegg med frist for å få arbeidet gjort. Etter dette 
vil kommunen få utført klipp med tungt maskinelt utstyr. Resultatet blir grovt. Resultatet blir betre 
dersom grunneigarane utfører arbeidet sjølve.  

 

Korleis kan du sjekke om din hekk og dine buskar tek sikt? 

Køyr bilen utanfor eigedommen din. Sit bak rattet og rekn ut kor langt ut frå hjørne eller utkøyrsel du 
må klippe hekk og buskvekstar for å kunne sjå eit barn på trehjulssykkel frå alle retningar. Tenk òg at 
du skal kunne stoppe køyretøyet på ein tredjedels avstand mellom barnet og bilen når bilen er i fart. 

Det er viktig at 

• hekkar i frisiktsone blir klipte ned slik at maks høgd er 0,5 m over kommunalt vegnivå; 
• klipping blir utført jamleg. Buskar og tre veks heile tida; 
• trafikantane har fri sikt frå/i alle retningar; 
• trafikantane ikkje blir hindra av greiner som heng over fortau eller veg; 
• fotgjengarar, rullestolbrukarar, syklistar og liknande ikkje blir tvinga ut i vegbana på grunn av 

vegetasjon; 

 



 

 
• vedlikehaldsmaskiner ikkje blir hindra av vegetasjon; 
• vegskilt og vegmerking er godt synleg; 
• greiner ikkje veks opp i leidningar; 
• vegetasjon ikkje skjuler gatebelysning. 

Ei frisiktsone blir danna av avstanden langs dei møtande vegane i tre retningar, og avstanden blir 
bestemt av fartsgrensa langs hovudvegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å vite kva slags veg du bur i, er ikkje alltid lett, men som hovudregel gjeld dette:  

• Avkøyring – tilknyting til veg frå privat eigedom 
• Tilkomstveg – kommunal veg som fører til fleire bustader 
• Samleveg – ein veg som alle tilkomstvegar munnar ut i 
• Hovudveg – overordna veg i eit vegsystem (t.d. fylkesveg, europaveg) 

 

Har du tre ut mot veg, fortau eller 
gang- og sykkelveg, kan ikkje 
greiner henge lågare enn 5 meter 
over vegbana. Over gang og 
sykkelveg kan ikkje greiner henge 
lågare enn 3 meter. 

Eigaren av trea er òg ansvarleg for 
fjerning av greiner som dett ned. 

 

Klipp hekk og buskar før vi gjer 
det! 

 


