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Klipp hekken for økt trafikksikkerhet 
Generell informasjon 

 

Det skal være trafikksikkert og trygt å ferdes i Saltdal kommune. Du som har hage kan bidra til 

sikkerheten ved å sørge for at vegetasjon fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. 

Hekk, busker og trær må ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg. Klipp grener og 

kvister slik at de ikke strekker seg utover din eiendom og skjuler viktig trafikkinformasjon. 

Barn er lave og synes ikke så godt bak høye busker og hekker. De blir gjerne oppslukt av lek 

og løper ofte rett ut i veien uten å se seg for. 

Slik klipper du: 
Hekk, busker og trær må klippes slik at alle trafikanter 

har god sikt.  

Pass på at vegetasjon ikke vokser utover din 

eiendomsgrense eller høyere enn 80 cm. For at barn og 

funksjonshemmede skal se og bli sett i trafikken, kan 

ikke planter eller annet det kan legge seg snø på, være 

høyere enn 50 cm.  

Trær på eiendommen din må heller ikke ha grener og 

kvister som henger lavere enn minimum 3 meter over 

fortau eller sykkelfelt.  

Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter 

for ikke å ødelegge speil og lys på større biler. 

 

 

Sikttrekant 
Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer 

sikten for deg eller andre trafikanter. Området som skal ha fri sikt kalles en sikttrekant, og er de gule 

feltene vist på tegningene under. Sikttrekanten finner du ved å måle 4 meter fra veikanten og innover 

avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. 

Dersom fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 40 meter til hver side, og 50 meter ved fartsgrense 50 

km/t. Innenfor dette området skal et gjerde ikke være høyere enn 80 cm.  
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Farlige situasjoner 
Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt, skjuler viktig 

trafikkinformasjon eller tvinger trafikantene ut i veibanen. Grener og kvister som henger for lavt kan 

tvinge kjøretøy over i feil kjørefelt. Større kjøretøy som brøyte- og renovasjonsbiler kan bli hindret i 

å gjøre jobben sin, og utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid. Derfor er det viktig at du jevnlig og 

i tide klipper hekk, busker og trær på eiendommen din.  

 

Tegning under viser trær og busker som skjuler skilt og trafikkinformasjon. 

 
 

Tegningene under viser trafikanter som må ut i veibanen grunnet trær og busker. 
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