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- Jeg følte meg ganske
liten
Trafikksikkerhet i fokus da utbyggerne av den nye
motorveien møtte skoleelevene.

Jan Inge Flå
99596966
jan.inge.flaa@opdalingen.no

Elever og veibyggere i skjønn forening da Nye Veier og Johs. J. Syltern besøkte Rennebu barne- og ungdomsskole for å snakke om
trafikksikkerhet.  FOTO: JAN INGE FLÅ

▼ ANNONSE
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Om nøyaktig én uke er det
offisiell oppstart av
anleggsarbeidene i forbindelse
med byggingen av ny E6
mellom Vindåsliene og
Ulsberg. En slik omfattende
utbygging medfører betydelig
anleggstrafikk, der store og
tunge kjøretøy blir en del av
trafikkbildet, også der barn og
skoleelever ferdes.

Som et ledd i det forebyggende
trafikksikkerhetsarbeidet, fikk
1.-7. trinn ved Rennebu barne- og ungdomsskole tirsdag besøk av byggherren Nye og
entreprenøren Johs. J. Syltern AS.

 

I skolegården var lastebiler og andre store kjøretøy parkert, slik at elevene både kunne se og
sitte i dem, ikke minst for selv å få en bedre forståelse av hvordan det faktisk er å ha en slik
arbeidsplass.

- Vi ønsker et samspill med dere for at dette skal gå så bra som mulig. For eksempel er
musikk på øret og nesa ned i telefonen en dårlig kombinasjon med trafikk. En lastebil bruker

STROSSLE

Forbrukerrådet anbefaler: Du bør bytte
strømavtale

ANNONSE - TjenesteTorget AS

Det ble trangt i skolegården ved Rennebu barne- og ungdomsskole da maskinparken til Johs. J. Syltern
stilte seg opp. Det er muligens tilfeldig, men likevel verdt å merke seg at entreprenørens firmafarge
samsvarer med klubbfargene til Rennebu idrettslag.  FOTO: JAN INGE FLÅ
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23 meter på å stanse, og det er hvis den bråbremser. Når det er glatt, bruker den 85 meter, og
det er nesten like langt som en fotballbane, sier Halvor Bueng i Johs. J. Syltern.

 

Er du klar over hvor vanskelig det kan være for en lastebilsjåfør å se deg i trafikken?
Sjåførene selv er klar over dette, og handler så forsiktig de kan, men de er også avhengige av
et godt samspill i trafikken.

Halvor V. Bueng fra Johs. J. Syltern AS forklarer elevene i 7. klasse hva som skal skje i forbindelse med
den store veibyggingen i Rennebu.  FOTO: JAN INGE FLÅ
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Fokuset i "opplæringen" i skolegården gikk da også på dette med blindsoner, for selv om en
sjåfør sitter høyt oppe og har godt utsyn, er det samtidig ikke mulig å se hva som befinner
seg nær kjøretøyet.

Elevene fikk sitte i lastebilene og erfarte at det er viktig å se - og å bli sett. Noe elevene
bekreftet etter å ha klatret opp i de svære maskinene.

- Jeg følte meg ganske liten, og så ikke de andre før de gikk ganske langt unna, sier Nora
Berntsen Uv etter å ha prøvesittet arbeidsplassen til de som straks går i gang med å bygge ny,
firefelts motorvei gjennom kommunen.uke er det offisiell oppstart av anleggsarbeidene i
forbindelse med byggingen av ny E6 mellom Vindåsliene og Ulsberg. En slik omfattende
utbygging medfører betydelig anleggstrafikk, der store og tunge kjøretøy blir en del av
trafikkbildet, også der barn og skoleelever ferdes.

Som et ledd i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet, fikk 1.-7. trinn ved Rennebu barne-
og ungdomsskole tirsdag besøk av byggherren Nye og entreprenøren Johs. J. Syltern AS.

Skal det være trygt å ferdes langs skoleveien også når den storstilte veiutbyggingen starter, kreves det et
godt samspill. Det ser da også ut til at dialogen er på plass når entreprenør og skoleelever møtes i
skolegården.  FOTO: JAN INGE FLÅ

▼ ANNONSE

Saken fortsetter etter annonsen
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