Husk å være på
når du ferdes i
trafikken!

Trygg og sikker på skolevei
Bane NOR bygger fremtidens jernbane med ny stasjon
og nytt dobbeltspor gjennom Moss.
Det skjer mye i Moss sentrum for tiden. Byen går gjennom en
periode med mye anleggsarbeider, bygging av ny jernbane og
andre spennende byutviklingsprosjekter. Dette vil medføre mye
anleggsvirksomhet og tungtransport i nærheten av din skolevei.
Vi jobber for at du skal være trygg og sikker på skoleveien, og her
er vi også avhengig av din hjelp.
Å bruke de gang- og sykkelveiene som er skiltet er viktig, men vi
vil også minne deg på å være ekstra oppmerksom når du ferdes
i trafikken. Mange av dere kjører moped eller sykler til skolen.
Trafikken i Moss sentrum er krevende og med anleggsarbeider i
tillegg så er det viktig at dere tar trygge valg. Det å gå med musikk
på ørene eller med øynene på mobilen i et anleggsområde er ikke
å anbefale.
Vi vil også minne deg på at det er store blindsoner rundt lastebiler
og større kjøretøy. Husk at dersom du ikke kan se sjåføren, så er
det store sjanser for at sjåføren ikke ser deg. Prøv å få øyekontakt
så du er sikker på å bli sett.
Ferdes du i trafikken på sykkel eller moped er det særlig viktig at
du respekterer blindsoner. Det skjer flere dødsfall hvert år som
følge av situasjoner der tohjulinger havner i blindsonen på lastebiler som svinger til høyre. Disse ulykkene skjer fordi sjåføren ikke
har registrert at det er noen i blindsonen.
Pass på deg selv, pass på blindsonene!

Hold deg trygg i trafikken
1 Bruk gang- og sykkelveg der
det finnes!

2 Vær oppmerksom på trafikken
rundt deg – se og lytt!

3 Prøv å få øyekontakt med

sjåførene – bli sett og forstått!

4 Vær særlig oppmerksom på

blindsoner rundt kjøretøyer!!

Dette skjer i Moss høsten 2018 - våren 2019
I høst begynner rivingen av bygg i sentrum som må vike for å gi plass til dobbeltspor og ny stasjon.
Det vil bli trafikk med anleggsmaskiner og lastebiler i området der byggene skal rives.
Bane NOR og entreprenør har satt opp skilt som hjelper gående, syklende og kjøretøy med å komme frem trygt fra
A til B i området. Følg 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 skilt
langs veien, som kommer i tillegg til skilt fra
andre. Vi opererer med to hovedtyper.

Infoskilt

Blå skilter er informasjonsskilt/serviceskilt. Dette vil
typisk være skilter som angir hvor man vanligvis kan
gå eller sykle.

Varselskilt/Anleggsskilt

De skiltene du må være særlig oppmerksom på er våre
gule skilt.
Dette er varselskilt, og fargen er valgt for at øynene dine
skal trekkes automatisk mot de. Dette er skilter som
varsler om potensielle farer. Pass på at du leser skiltene
hver gang du passerer.

Sjekk ut mer informasjon

