Trygg og sikker på skolevei
Les Her jobber vi nå på Banenor.no/moss

Bane NOR bygger fremtidens jernbane med ny
stasjon og nytt dobbeltspor gjennom Moss.

Slik er du trygg i trafikken

Dette er et krevende arbeid som krever bruk av store
lastebiler og anleggsmaskiner. Vi vil jobbe i sentrum og i
områder hvor mange går og sykler.
Vi er opptatt av å jobbe på en sikker måte og også passe
på alle som ferdes i området vi jobber. Derfor har vi startet
et samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og
Moss kommune, og sammen har vi lagt planer for både
skolebesøk og utdeling av brosjyremateriell. Din sikkerhet
langs veien er viktig for oss!
Alle som arbeider for oss har fokus på helse, miljø og sikkerhet, men sikkerhet i trafikken er også ditt eget ansvar.
Ved å lese og følge våre sikkerhetstips, hjelper vi hverandre til å bli enda bedre.
Vær oppmerksom i trafikken! Husk at å bruke mobilen eller
høre på musikk når du beveger deg i trafikken kan gjøre
deg uoppmerksom og skape farlige situasjoner.
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Bruk gang- og sykkelveg der det
finnes!
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Vær oppmerksom på trafikken rundt
deg – se og lytt!
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Prøv å få øyekontakt med sjåførene
– bli sett og forstått!
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Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
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Kartforklaring
Anleggsområde
Fjordveien
1 Moss stasjon (jernbane)

2 Kransen (rundkjøring)

Anleggsområde
Nederst på siden er et kart over Moss sentrum.
Felt som er markert i grønt viser områdene som er definert som “anleggsområde”. Her vil det være anleggsmaskiner og lastebiler i aktivitet.
Vær derfor ekstra oppmerksom om du går/sykler i dette området.
* Følg de skiltene som er satt opp i området.
* Gå aldri gjennom sperringer som er satt opp. De er der for sin sikkerhet.

Tilstøtende veier
Lastebiler og maskintransport vil være nødt til å bevege seg inn og ut av anleggsområdet. Det vil derfor være en
del trafikk også i området som ikke er markert i grønt. Kjøretøyene vil der være en del av det vanlige trafikkbildet,
og kjører primært på hovedveier.
* Vær særlig oppmerksom på blindsoner, for eksempel om du beveger deg over gangfelt eller sykler langs veien.

Rockwool

Moss Havn

Dette skjer i Moss høsten 2018 - våren 2019
I høst begynner rivingen av mange bygg i sentrum for å gi plass til nytt dobbeltspor for jernbanen
og ny stasjon.
Det vil bli trafikk med anleggsmaskiner og lastebiler i området der byggene skal rives.
Bane NOR og vår entreprenør Norsk Saneringsservice AS vil sette opp skilt som hjelper gående, syklende og
kjøretøy med å komme trygt frem i området. Det er viktig at dere følger disse skiltene!
Hold trygg avstand til maskiner og lastebiler og ikke beveg deg inn på avsperrede og inngjerdede områder.
Dette er for din egen sikkerhet.

Skilttyper
I anleggsperioden setter vi opp en del nye skilt
langs veien. Vi vil bruke to hovedtyper skilt:

Infoskilt

Blå skilter er informasjonsskilt/serviceskilt. Dette vil
være skilter som sier noe om hvor man kan gå eller
sykle innenfor enkelte perioder.

Varselskilt/Anleggsskilt

De skiltene du må være særlig oppmerksom på er våre
gule skilt.
Dette er varselskilt og de varsler om mulige farer. Pass
på at du leser skiltene hver gang da de kan ha ny
informasjon om området du beveger deg i.

Mer informasjon og video

Bane NOR, Sandbukta-Moss-Såstad

Video om blindsoner. Statens vegvesen

Trygg Trafikk

