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Anleggsområde:
VIKTIG Å HUSKE PÅ
Informasjon for GÅENDE og SYKLENDE:










Viktig at du er godt synlig, bruk refleksvest eller refleks når det er mørkt.
Få blikk kontakt med sjåfører av anleggsmaskiner før du passerer de
Vis respekt for sperringer og følg skilting for alternative gang‐/sykkelstier.
Vent med å krysse gangfelt til du ser at fører ser deg og kjøretøyet stopper opp
DU må holde avstand og holde deg utenfor blindsonene til anleggstrafikk og annen trafikk
Hvis det er trafikkdirigenter på plassen, følg dirigentens anvisninger. Vent til du får klarsignal
til å krysse veien
Gå aldri bak eller tett inntil anleggsmaskiner. Hold god avstand, minimum 10m.
Det er adgang forbudt på alle anleggsområder. All ferdsel forbudt innenfor
anleggsgjerder/sperringer.
Spør en voksen hvis du er usikker på noe. Er du
voksen, ta kontakt med anleggsarbeidere på
stedet.

BLINDSONER:
Dødvinkel og blindsoner er områder rundt et kjøretøy der
sjåføren har problemer med å se andre trafikanter.
Gravemaskiner og andre anleggsmaskiner har enda større
blindsoner. Fører av gravemaskiner kan ikke se folk som
kommer inn bakfra eller fra siden!
Sjåføren av kjøretøy/maskin har ansvaret for å sjekke i alle
retninger før kjøretøyet settes i bevegelse.
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Huskeregler for kjørende:











Respekter fartsgrenser.
Se på veien og ikke på vegarbeidene.
Husk at gangfelt og fortau kan være flyttet.
Skilting kan endre seg fra dag til dag.
Hjelp anleggsmaskinene frem i trafikken.
Fotgjengere kan være bak gjerder, skilt og maskiner.
Se opp for asfaltkanter.
Husk på blindsonene.
Respekter signalene til trafikkdirigenter.
Ikke vær utålmodig.

VI HAR ET FELLES ANSVAR I TRAFIKKEN! VÆR FORSIKTIG OG KOM VEL
HJEM.
Med hilsen alle oss i

