
BÆRUM KOMMUNE 
VEI OG TRAFIKK 

 
   

Er din hekk til hinder for trafikksikkerheten? 
 

 
 

Bærum kommune er opptatt av trafikksikkerhet for store og små.  
Dette er ikke bare et offentlig ansvar. 

 

Vi vil med denne informasjonen gjøre kommunens innbyggere oppmerksom på at alle hus- og 
tomteeiere må bidra for å fjerne vegetasjon fra sin eiendom. Det gjelder vegetasjon som hindrer 
sikt ved kryss og avkjørsler, og fri ferdsel på fortau. 
 

Slik klipper du: 

 
 

  

Oppnå god sikt i veikryss og 

ved avkjørselen din ved å 

klippe hekken. Hekken skal 

ikke være høyere enn 50 

cm. 

 

 

Hekk, busker og trær fra din 
eiendom skal ikke skjule 
viktig trafikkinformasjon. 

 

 

 

Sørg for at vegetasjon fra 

din eiendom ikke hindrer 

gatelys og/eller ledninger 

eller trafikk på vei, fortau 

eller gang- og sykkelvei. 

 

 

 

 



 
Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
 
Eyvind Lyches vei 10 
 

Org. nr: 995448394 
Bank:  
Telefon: 67 50 40 50  
Faks: 67 50 42 41 

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 
 

 

 
Frisikt i veikryss 
 
Nedenfor vises noen typiske mål for kravet til frisikt i veikryss mellom to veier. Det er eier av 
tilstøtende eiendom som er ansvarlig for at deres hekk/gjerde ikke er til hinder for frisikt i krysset. 
Målene til frisikttrekanten varierer ut i fra om veien er uregulert eller forkjørsregulert, hastighet 
og trafikkmengde.  

 
 

Forenklet kan frisikttrekanten defineres ved å måle 20 meter fra veikanten og innover sideveien 
når fartsgrensen er 30 km/t. I hovedveien skal du måle: 
  20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. 

30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 40 km/t.  
45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t.  

Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være 
høyere enn 0,5 meter over kjørebanen. 
 

Frisikt i private avkjørsler 
 
Kravet til frisikt fra private avkjørsler som munner direkte ut i en offentlig vei er vist på bildet. 
 

 
Forenklet kan frisikttrekanten defineres ved å måle 3 meter fra veikanten og innover i 
avkjørselen. I hovedveien skal du måle: 

20 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. 
30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 40 km/t.  
45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t.  

Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være 
høyere enn 0,5 meter over kjørebanen. 

 
Har du spørsmål kan du kontakte Vei og trafikk på epost: post@baerum.kommune.no 

mailto:post@baerum.kommune.no

