
Fri sikt – ditt ansvar!

Lorem ipsum sit amet. Tilleggsinformasjon her.



sjon sperrer utsikten for bilister og 
motor syklister i møte med gående og  
syklende.

Har du hekk, gjerde, eller annet som 
sperrer sikten for trafikantene? Da kan 
du måle deg fram til om du holder deg 
innenfor regelverket eller om du må 
redusere omfanget av vegestasjon eller 

gjerder. Måler det mer enn 50 
centimeter  i høyden kan det skape 
trafikkfarlige situasjoner, og bør kappes 
snarest! 50 centimeter kan i noen 
tilfeller virke lavt, men husk at det kan 
legge seg snø på toppen slik at det 
bygger høyere.

Har du grener som vokser utover tra  fikkert 
veg, fortau eller gang- og sykkelveg, må 
du kappe dette så det ikke skaper fysiske 
hindringer. 

Grensene er 3 meter over gang- og 
sykkelveg og 4,7 meter over trafikkert 
veg.

Er hekk eller gjerde mer 
enn 50 cm  høyt?
Eier eller disponerer du en eien dom med 
utkjørsel til gang- og sykkelveg? Da har du 
et ansvar for å hindre ulykker ved å sørge 
for fri sikt ved din avkjørsel. Hekker og trær 
vokser fort, og gjerder kan være satt opp slik 
at sikten hindres.

Er hekk eller gjerde over 50 cm høyt, må du 
gjøre noe med dette. 

Svært mange alvorlige sykkelulykker skyldes 
dårlig sikt. Har du gjerder eller vegetasjon 
på din eiendom som hindrer sikten kan det 
oppstå ulykker. Derfor oppfordres du til å 
sørge for fri sikt!

Slik unngår du farlig avkjørsel
Ved å følge retningslinjene for avkjørsel 
til sykkelveg kan du gjøre ditt for å 
hindre ulykker og gjøre det trygt og 
trivelig å ta sykkelen fatt.  

Det oppstår lett trafikkfarlige situa sjoner 
ved avkjørsler til gang- og sykkelveg der 
gjerde eller hekk, trær og annen vege ta-

Eier/bruker av 
avkjørselen er pålagt 

å vedlikeholde denne slik at 
kravet til frisikt opprettholdes. 

Vegloven m/forskrifter.



4,7 m

3 m

Når du har trær ut mot veg, fortau og gang- og sykkelveg

Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over vegbanen. 
Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greiner henge 
lavere enn 3 meter.

Rydd selv!
Alle har et ansvar for trafikksikkerhet 
og  må bidra til å skape trygge veger 
for gående og syklende. Vi ønsker at 
du bidrar ved å skape fri sikt fra din 
avkjørsel. 

Bilist mot syklist er rått parti 
– fri sikt hindrer påkjørsler!

4 m

20–40 m20–40 m

Maks. 50 cm 
høyde for fri sikt

4 m

20–40 m20–40 m

Du har to alternativer for å sørge for fri sikt 
ved avkjørsel som krysser gang- og 
sykkelveg. Du kan enten redusere høyden 

eller flytte hekk eller gjerde. 
Der det er mye helling på gang- og sykkel-
vegen vil det være nødvendig med 40 meter 

siktsone. Der det er flat mark holder det med 
20 meter siktsone på hver side.

Grenser for vegetasjon og gjerder der avkjørsel krysser gang- og sykkelveg

Alternativ 1:
Høydegrense 50 centimeter

Alternativ 2:
Flytting av 
gjerde/hekk
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