Säkerhet omkring de självkörande bussarna vid Campus Valla,
Linköping – textversion
Text: Hjälp de självkörande bussarna att ta sig fram på Campus Valla.
En kvinna tittar ner i sin mobiltelefon som hon håller i handen.
Text: Om du går eller cyklar för nära gör bussen en kraftig inbromsning.
Kvinnan korsar vägen utan att se sig för samtidigt som bussen närmar sig.
Text: Det finns risk för att resenärer ombord ramlar eller på annat sätt skadas.
 Bussen gör en kraftig inbromsning för att undvika kollision.
Text: Hjälp oss genom att vara uppmärksam och tänka på avståndet när du passerar bussen.
Kvinnan väntar och låter bussen passera innan hon korsar vägen.
 Kvinnan cyklar om bussen och svänger in framför. Bussen bromsar kraftigt.
Kvinnan håller ut åt sidan när hon cyklar om bussen och håller avstånd när hon svänger in framför
bussen.
Text: Cykla med avstånd och väj i god tid när du möter bussen.
Text: Felparkerade cyklar gör att bussen inte kan köra vidare.
Kvinnan kommer cyklandes och parkerar cykeln långt utanför cykelparkeringen samtidigt som
bussen närmar sig. Hon skyndar sedan mot ingången på byggnaden bredvid parkeringen.
Text: Tack för att du parkerar på anvisad plats!
Kvinnan kommer cyklandes och parkerar cykeln vid anvisad cykelparkering. Går sedan mot ingången
på byggnaden bredvid parkeringen.
Text: Tack för att du tänker på din och andras säkerhet!
Bussen fortsätter åka sin väg förbi cykelparkeringen.
Text: Håll avstånd när du kör om bussen.
En bil kör om bussen på en stadsgata. Bilen gör omkörningen för nära så bussen stannar och börjar
blinka. En bil kör om bussen med god marginal.
Text: Håll avstånd när du möter bussen på en smal väg.
En bil möter bussen och bilen ligger för nära bussen som stannar och blinkar.
En bil möter bussen och bilen har god marginal till bussen som kör vidare på gatan.
Text: Tack för att du tänker på din och andras säkerhet.
Text: Välkommen att åka med!
Text: Läs mer på ridethefuture.se

Bilder med partners logotyper: Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE,
Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken.
Text: Producerad av VTI med medel från Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och
innovation.
Bild: EU:s logotyp.

Länk till filmen
https://www.youtube.com/watch?v=INvYZVeZU7o

