SØR-VARANGER KOMMUNE
Teknisk drift

Informasjon om beskjæring av vegetasjon
Klipp hekk og busker – tenk trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er ditt ansvar!
Trafikksikkerhet er ditt ansvar både som bilist og også som eier/bruker av eiendom. Hvis du eier eller
disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for at vegetasjon
ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Hekk og gjerde skal ikke være høyere enn 50 centimeter ved
avkjørselen din.

Har du tenkt på at hekkene og buskene dine kan være en årsak til en ulykke?
Hvis bilisten ikke ser hva som skjuler seg bak hekken på hjørner og i veikryss, kan det fort skje
ulykker. Hvert år skades mennesker unødvendig på grunn av dårlig sikt. Barn er i en utsatt gruppe da
de fort kan bli oppslukt av lek og løpe rett ut i veien uten å se seg for.

Det er viktig med god sikt!
God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Det
betyr at du som eier eller bruker av eiendom er ansvarlig for at hekker, busker og trær er beskjært
slik at alle trafikanter har god sikt. Tenk også på at busker og trær vokser hele tiden. Noen uker etter
at du har klippet, må du nok ut og stusse på nytt. Hekk, busker og trær skal heller ikke skjule sikten til
trafikkskilt, veinavnskilt og signalanlegg.

Det er to alternativer:



Alternativ 1: Klippe hekken og buskene dine slik at den holdes under 50 cm
Alternativ 2: Flytte gjerdet og/eller hekken utfor risikosonen (merket med rosa).
1

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei
Når du står 3 meter inn i avkjørselen skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til
hver side. Frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelveien heller og syklistene
holder høy fart.

Hvis avkjørselen din munner ut i veien
Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning dersom
fartsgrensen er 30 km/t. Videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer.
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Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelvei
Eieren/brukeren av en eiendom er ansvarlig for at trær ikke lager problemer for trafikantene. Greiner
må ikke henge lavere enn 5 meter over vegbanen og ikke lavere enn 3 meter over fortau og gang- og
sykkelvei.

Trygg Trafikk og Sør-Varanger kommune håper at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til
fellesskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle. Ikke glem de minste, sett deg gjerne ned på
kne for å få bedre oversikt over hvor lite de faktisk ser – en førsteklassing er ikke så mye over
meteren høy!

Ved spørsmål, ta kontakt med Sør-Varanger kommune på tlf. 789 77 400.

Informasjonen er hentet fra Statens vegvesens informasjonsfolder om «Klipp hekk og busker».
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